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ХХV сесії районної ради  

VІІ демократичного скликання 
 

ІІІ пленарного  засідання 

 

 

від  22 травня 2019 року    селище Верховина 

 

 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за І квартал 2019 року. 

2. Про підсумки виконання  бюджету району та районного бюджету за 
перший квартал 2019 року. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2019 рік. 

 

4. Про хід виконання рішення районної ради «Про програму проведення 

культурно-мистецьких заходів» в рамках програми розвитку культури 

Верховинського району на 2016-2020 роки за 2018 рік. 
 

5. Про створення комунального закладу освіти «Рівнянська початкова 

школа Верховинської районної ради Івано-Франківської області». 
 

6. Про створення комунального закладу освіти «Красноїльська початкова 

школа Верховинської районної ради Івано-Франківської області». 
 

7. Про створення комунального закладу освіти «Голівська початкова 

школа Верховинської районної ради Івано-Франківської області». 
 

8. Про очікувану мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному 

році. 

 

9. Про звіт Верховинського ККП. 
 

10. Про надання дозволу Верховинській ЦРЛ на списання альтанки. 

 

11. Про дозвіл КНП «Яблуницька АЗПСМ на передачу в оренду 

приміщення. 

 

12. Про обмеження комерційного використання одноразових 

поліетиленових пакетів у торгових мережах Верховинського району. 

 



  
 

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку району  

за І квартал 2019 року 

 

 

Спільна робота органів місцевого самоврядування, структурних 

підрозділів  райдержадміністрації  впродовж звітного періоду була спрямована 

на підвищення рівня життя населення на основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення умов 

для підприємницької діяльності тощо. 

За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять  підприємств 

основного кола, якими реалізовано промислової  продукції на суму 7103,0 

тис.грн., що в розрахунку на 1 особу становить 232 грн.  

В галузі агропромислового виробництва основна увага була спрямована 

на реалізацію державної політики в галузі сільського господарства, надання 

різного виду консультативних послуг та практичної допомоги 

сільськогосподарським товаровиробникам району. Проведено два семінари - 

навчання для членів ГО «Асоціація карпатських ватагів» щодо присвоєння 

традиційному полонинському продукту географічного зазначення «Гуцульська 

коров’яча бринза».  

Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, торгівлі, 

громадського харчування, дорожньо-транспортної інфраструктури. Протягом 

першого кварталу 2019 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти 

освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну 

суму 621,122 тис.грн.   

У березні поточного року введено в експлуатацію сучасну спортивну 

споруду – спортивний зал у Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Впродовж 

звітного періоду встановлено ігрові майданчики у закладах дошкільної освіти 

в селах Голошино, Пробійна та Красноїлля.  

Прийнято «Програму розвитку  малого та середнього підприємництва в 

 



Верховинському районі на 2019-2020 роки», одним із основних заходів даної 

програми є надання короткотермінових безвідсоткових кредитів для здійснення 

підприємницької діяльності. Планом заходів даної програми на 2019 рік 

передбачено кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання безвідсоткових 

кредитів та реалізації плану заходів по даній програмі. 

З початку 2019 року послугами служби зайнятості скористалися  2862 

незайняті особи. Рівень безробіття в районі станом на 01 квітня 2019 року склав 

2,61 відс. до працездатного населення, що менше на 0,1 відс. проти 

відповідного періоду минулого року. 

 Відповідно до затвердженого плану роботи проведено низку культурно-

мистецьких заходів з відзначення державних та релігійних свят, пам’ятних і 

ювілейних дат, на що використано з районної програми культурно-мистецьких 

заходів 41 998 грн. 

З метою забезпечення соціальною підтримкою найуразливіших та 

незахищених верств населення виконуються державні соціальні програми. 

Забезпечено своєчасну виплату  пенсій та державних соціальних допомог. 

Здійснюється соціальний захист учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей. 

Працює центр надання адміністративних послуг, спрощення дозвільних 

процедур та надання практичних консультацій суб’єктам підприємницької 

діяльності.  

З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за І квартал 2019 року взяти до відома 

(додається).  

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконкомам селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для 

стабільної  роботи всіх галузей економіки  та забезпечити безумовне виконання 

пріоритетних завдань, визначених програмою соціально-економічного та 

культурного розвитку району на 2019 рік . 

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

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району на 2019 рік з питань, що належать до їх відання, вносити 

пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях сесії 

районної ради.. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу (Ю.Ванджурак). 

 

Голова  районної ради           Іван Шкіндюк 



Довідка 

про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку 

району за І квартал 2019 року 

 

Промисловість 

      Промисловий  комплекс  району  представляють дев’ять  підприємств,що 

входять до основного кола і звітуються до органів статистики про показники 

діяльності. Вісім підприємств належать до деревообробної галузі і одне до 

харчової(виробництво карпатських фіточаїв). За обсягами  продукції  дві галузі 

мають рівні частки. Обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами 

району  за січень-березень 2019 року склав 7103,0 тис.грн., що в розрахунку на 

1 особу становить 232 грн. В звітному  періоді  вцілому по промисловому 

комплексу не вдалося зберегти позитивну динаміку. Темп росту обсягів 

реалізації продукції за 1 квартал 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року склав 89,8 відс. В галузевому розрізі ситуація різна. В  сфері 

виробництва і  реалізації  харчових  продуктів  (ТОВ»Верховинка») одержано 

приріст 19,8 відс., тобто обсяг реалізації карпатських фіто чаїв зріс  на 586,3 

тис.грн. В галузі деревообробки  не вдалося знайти  споживачів  основними  

виробниками і  допущено зниження  обсягів  реалізації  в  порівнянні  з  

відповідним  періодом минулого  року  на 1,3 млн.грн.  Приріст забезпечило 

тільки МП »Аполлон» (+6,6 відс.).  Впродовж 1 кварталу 2019 року до 

зведеного бюджету  сплачено  податків на суму 3,1 млн. грн., єдиного 

соціального внеску – 0,8 млн. грн. 

Агропромисловий розвиток 

Впродовжпершого кварталу 2019 року відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  здійснював роботу згідно затвердженого плану роботи, 

планів роботи райдержадміністрації та  департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 Основна увага була спрямована на реалізацію державної політики в галузі 

сільського господарства, надання різного виду консультативних послуг та 

практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району, 

забезпечення функціонування аграрного ринку. 

 До складу аграрного комплексу району входить 34 фермерських 

господарства, з них активнопрацюючих -5, три сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, близько 11 тисяч  господарств населення. 

В першому кварталі збільшилося поголів’я основних видів 

сільськогосподарських тварин за рахунок новонародженого молодняка та 

впровадження державного дотування вирощування молодняка до 13 місячного 

віку. 

Відділом агропромислового розвитку проведено дві зустрічі – наради з 

сільськими головами, керівниками фермерських господарств, господарями  з 

питання організації використання коштів державного на обласного бюджетів, 

що спрямовуються на дотуваннягалузі сільського господарства. 

Надано консультації керівникам фермерських господарств Мартищука 

І.В. з селища Верховина та Слижук Ганни з села Замагора з питання 



використання коштів обласного бюджету на придбання племінного молодняку 

та установок машинного доїння корів. Господарство Мартищука І.В. подало 

документи для отримання державної дотації за утримання корів та державної 

субсидії на розвиток фермерського господарства. 

В січні та лютому місяці 2019 року проведено два семінари -  навчання 

для членів ГО «Асоціація карпатських ватагів» щодо присвоєння традиційному 

полонинському продукту географічного зазначення «Гуцульська коров’яча 

бриндза».  

В березні 2019 року підготовлено до розгляду на колегії 

райдержадміністрації питання «Про заходи щодо стабілізації ситуації в галузі 

тваринництва та покращення фінансового стану в аграрній галузі». 

Будівництво 

Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району та області протягом першого кварталу 2019 року 

проведено  роботу щодо покращення інфраструктури та об’єктів соціально-

культурного призначення. 

Виконувалися завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, охорони 

здоров’я, зв’язку, транспорту, комунального господарства, культурно – 

побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних 

вкладень, що спрямовуються на цю мету.  

Протягом першого кварталу 2019 року на будівництво, капітальні та 

поточні ремонти освоєно кошти з державного, обласного та місцевих 

бюджетів на загальну суму 621,122 тис.грн.   

В т.ч.: 

 - з державного бюджету (субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій ) освоєно кошти в сумі 

459,641 тис. грн., за які проведено оплату за коректуру проектно-кошторисної 

документації будівництва дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів 

присілок Довга – 52,641 тис. грн. та  капітальний ремонт ІІ поверху ДНЗ 

«Святого Миколая» в селі Пробійнівка – 407 тис. грн. 

 - з обласного бюджету освоєно кошти в сумі 161,481 тис. грн., зокрема: 

на проведення капітального ремонту комунального закладу  «Верховинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»  освоєно 72 тис. грн., на 

проведення капітальних  ремонтів приміщення спортзалу Ільцівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів   та ГринявськоїЗОШ І-ІІІ ступенівосвоєно відповідно 30тис. грн. та 

33,9 тис. грн., на проведення ремонту сільського будинку культури в селі 

Замагора – 25,581 тис. грн. 

Підготовлено та надіслано 18 запитів на виділення коштів з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення 

природоохоронних заходів. До переліку природоохоронних заходів для 

здійснення  фінансування за рахунок планових надходжень коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді 

включено 2 об’єкти,  на які виділено кошти в сумі 600 тис. грн. 

 Зареєстровано на он-лайн платформі Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 7 



проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного Фонду 

Регіонального розвитку.   

 

 

Підприємництво 

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва є одним з пріоритетних напрямків розвитку. На показники 

економічного розвитку суттєво впливає діяльність суб'єктів малого та 

середнього бізнесу. 

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

господарювання  зайнята в деревообробній галузі та у сфері туризму. Станом 

на 01.04.2019 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. 

Впродовж І кварталу 2019 року державним реєстратором зареєстровано 2 

юридичні особи та 27 фізичних осіб-підприємців, припинено діяльність 1 

юридичної особи та 51 фізичної-особи підприємця. 

Подолання проблем розвитку малого та середнього підприємництва 

можливе шляхом об'єднання зусиль самих підприємців, керівників невеликих 

підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування. Саме для 

цього в районі затверджена та діє Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Верховинському районі на 2019-2020 роки”,планом заходів 

якої на 2019 рік передбачено кошти в сумі 340 тис. гривень. 

З метою активізації бізнесу, розширення сфери його функціонування, у 

районі діє пільгове кредитування підприємницьких бізнес-проектів. Так, на 

2019 рік у рамках Програми передбачено 300,0 тис. грн. з районного бюджету 

для надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі 

суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють в пріоритетних для 

нашого району галузях діяльності. Окрім того, заходамиПрограми передбачено 

20 тис. гривень для співфінансування підтримки підприємницької діяльності 

безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості та 20 тис. гривень 

для виготовлення рекламної продукції, презентаційних матеріалів. 

  Райдержадміністрацією здійснюються заходи щодо створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, торгівлі та 

споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, створення привабливих умов 

для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що дозволить залучити до 

соціально-економічного розвитку району вітчизняних та іноземних інвесторів.  

Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання 

через Центр надання адміністративних послуг. 

  Відповідно до Переліку адміністративних послуг через ЦНАП надається 

160 послуг, в тому числі 14 документів дозвільного характеру. 

Впродовж І кварталу 2019 року до Центру надання адміністративних 

послуг надійшло 3462 звернення. Терміни опрацювання заяв та видачі 



документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюються 

згідно регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних послуг та у 

видачі документів  дозвільного характеру не було.  

 З метою орієнтації безробітних на заняття підприємницькою діяльністю 

Верховинською районною філією Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості проводяться семінари-навчання за темами «Від бізнес-ідеї до 

власної справи», «Як розпочати свій бізнес» та з питань організації сільського 

зеленого туризму.  

Туристична діяльність 

Розвиток туризму в районі визначено одним з найбільш пріоритетних 

напрямів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Це 

одна з найбільш перспективних сфер економіки, яка формує позитивний імідж 

району й продовжує активно розвиватися. Туристична галузь є важливим 

чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджетів.  

Найпопулярнішими в районі є такі види туризму, як пішохідний 

(подорожування горами пішки), гірськолижний (катання на гірських лижах), 

водний (сплав гірськими ріками на катамаранах, каяках, рафах) та гірський 

(зимові подорожі Чорногірським хребтом). Розроблено ряд пішохідних 

маршрутів, які пролягають територією району та Карпатського природного 

національного парку.Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів 

районного бюджету у межах видатків районної державної адміністрації, 

передбачених в районному бюджеті на регіональні програми. 

 Подані пропозиції про використання коштів на заходи передбачені 

програмою «Розвиток  туризму в районі на 2013-2020 роки » 

Зокрема, на 2019 рік, для реалізації програмних завдань затверджено 

кошти в сумі 30,0 тисяч гривень. 

Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є  ДЗСТ 

лікувально-оздоровчий комплекс „Верховина” обласного підприємства „Івано-

Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб. 

З початку 2019 року в лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина»  

оздоровилось 388відпочиваючих. 

На даний час в районі діє більше 200 садиб сільського зеленого туризму. 

Власниками приватних садиб району з початку року сплачено до 

бюджету кошти на суму 15,3тис.грн. 

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації підготовлено 

пропозиції щодо коригування та виготовлення туристичної карти району, 

також виготовлення оновленого буклету «Цікава Верховинщина».  

Проведено щомісячний моніторинг туристичних потоків та аналіз стану 

проходження туристичного сезону в районі. 

Зібрана інформація щодо затвердження ставок туристичного збору в 

Верховинському районі. 

Зроблено проект Дендроалеї (висадки рідкісних дерев) для покращення 

привабливості нашого району та  зростання туристичного потоку. 

          В стадії завершення роботи по облаштуванню візит-центру (зупинки 

туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку) в селі Ільці, присілок 



Голиці. 

Спеціалісти райдержадміністрації та представники туристичної галузі 

району постійно приймали участь в обласних навчальних семінарах, тренінгах, 

нарадах з питань організації послуг у сфері сільського зеленого туризму.  

Розвиток внутрішньої торгівлі  та споживчого ринку 
Споживчий ринок району здатний забезпечувати достатній рівень 

обслуговування населення відповідно до його потреб. Він характеризується 

відсутністю товарного дефіциту, достатнім рівнем насиченості товарів 

продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг 

для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним 

джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць 

для працевлаштування населення. 

Станом на 01.04.2019 року мережа об’єктів торгівлі налічує 383  

підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 4 продовольчі 

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

Слід зазначити, що всі віддалені населені пункти забезпечені стаціонарною 

торгівельною мережею.  

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

спеціалізацією – змішаної торгівлі, на якому постійно реалізуються соціально-

значущі продукти харчування та непродовольчі товари.  

З метою підвищення ефективності роботи щодо удосконалення системи 

захисту прав споживачів відділом економічного розвитку та торгівлі 

райдержадміністрації спільно із районним відділом головного управління 

Держпродспоживслужби в області проводиться постійна роз’яснювальна 

робота серед населення району з питань прав та обов’язків споживачів. 

Зокрема, на сайті райдержадміністрації розміщено 18 публікацій із даних 

питань.  

Також протягом першого кварталу 2019 року розглянуто 7 звернень 

громадян з питань щодо захисту прав споживачів. 

Регулярно проводиться комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо якості та безпеки товарів, порядку заняття торговельною 

діяльністю та правил торговельного обслуговування населення. Загалом 

протягом першого кварталу 2019 рокупроведено 9 перевірок щодо дотримання 

законодавства в сфері безпечності харчових продуктів. Проведено 2 перевірки з 

питань дотримання санітарного законодавства в дошкільних та медичних 

закладах району(ДНЗ «Сонечко» та стоматологічний кабінет). 

За звітний період зареєстровано 6 суб’єктів господарювання як 

операторів ринку харчовими продуктами. 

Освіта 

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

«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових документів  в галузі освіти у районі функціонує така мережа закладів 

освіти на 2018-2019 н.р. : 



- 30 деннихзагальноосвітніхшкіл, в т.ч.: ліцей, школа-інтернат, чотири 

навчально-виховні комплекси  із загальною кількістю  4128 учнів (в т.ч. 182 

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

навчальним роком більше на 146 учнів ( без врахування учнів класів з 

вечірньою формою навчання); 

- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, Верховинський 

Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у вільний від уроків 

час 1465 дітей; 

- 20 дошкільних закладів (в т.ч. 4 навчально-виховні комплекси), в  яких 

виховуються та здобувають дошкільну освіту 957 дітей.  

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

відсутні ДНЗ, діють 6 підготовчих груп при школах, де займаються  52 дітей. 

Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках 

функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним 

перебуванням 5, з сезонним – 6, в яких проживає 201 учень. 

Згідно представлених документів у 11 навчальних закладах для 18 учнів 

запроваджена інклюзивна форма навчання. 

 У березні поточного року введено в експлуатацію сучасну спортивну 

споруду – спортивний зал у Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Впродовж 

звітного періоду встановлено ігрові майданчики у закладах дошкільної освіти в 

селах Голошино, Пробійна та Красноїлля. Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на встановлення системи водовідведення у Красноїльській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів та ведуться підготовчі роботи до проведення капітального 

ремонту приміщень зазначеного навчального закладу. 

Охорона здоров’я 

Верховинська центральна районна лікарня 

Всього населення по району, становить  30650 осіб, з них дорослого 

населення  - 22921, дітей до 18р. – 7729. 

На даний час у Верховинській центральній районній лікарні функціонує 

113 стаціонарних ліжок. ЗаI квартал  2019 рік по Верховинській ЦРЛ фактично 

проведено ліжко - днів – 8816, план виконання ліжко-днів виконано на 96,3; 

проліковано хворих 1151. 

В районі народилося 93 немовляти, відповідно народжуваність на одну 

тисячу населення становить 3,0 .  

В районі померло 106 осіб. Показник смертності населення становить 3,5. 

 Природний приріст населення за  І квартал  2019 року  склав  -0,4. 

Впродовж І кварталу поступило бюджетних коштів на загальну суму  

6352,3 тис. грн. 

Заборгованість з виплати  по заробітній платі за І квартал 2019 року 

становить 100,3 тис. грн. 

 На продукти харчування заплановано 50,0 тис. грн.,профінансовано 19,0 

тис. грн. 

 На медикаменти у І кварталі 2019 році заплановано  237,0 тис. грн., 

профінансовано 50,0 тис. грн. 

На 2019 рік заплановано бюджетних  коштів на суму 25169,9 тис. грн. 



Забезпеченість по заробітній платі на 2019 рік становить 72,0 %, або не 

вистачає  3 місячні фонди. 

Протягом І кварталу придбано – 3 електрокардіографи на суму 60,0 

тис.грн. 

Первинна медико-санітарна допомога 

          Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги  (КНП «Верховинський ЦПМСД») 

складається з таких структурних підрозділів: 3 амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в смт.Верховина, с.Зелене, с.Красноїлля та 24 пункти 

охорони здоров’я.КНП « Верховинський районний центр ПМСД» обслуговує  

21953 особи. 

Згідно штатного розпису КНП «Верховинський ЦПМСД» зареєстровано  

103,0 посад, з них працює 97 осіб, в т.ч.: 20 лікарів, 59 осіб середнього 

медичного персоналу, 3 особи молодшого персоналу, іншого персоналу – 15 

осіб. 

Станом на 15 квітня 2019р. 10276 осіб вже обрали свого лікаря та підписали з 

ним декларацію. 

За І квартал 2019 року поступило бюджетних коштів з НСЗУ на суму 

2213370,00 грн. Використано бюджетних коштів на матеріальні затрати 

389659,39 грн., витрати на оплату праці склали 1748273,00 грн.  

          Всього використано бюджетних коштів з НСЗУ за І квартал 2019 року на 

суму 2137932,00 грн. 

  Для лабораторії придбано: напівавтоматичний біохімічний аналізатор BS 

3000-М грн. – 81252,40 грн., портативний аналізатор сечі URITEX– 21138,00 

грн.,центрифуга лабораторна – 12800,00 грн.,васкулярний сканер для дорослих  

та дітей 1400А – 25000 грн. Придбано ноутбуків НР 255 G6 – 5 шт. на суму 

64500 грн. 

  За І квартал 2019 року надходження по спеціальному фонді становило 

1072000 грн., з них використано 1071000 грн. За кошти спеціального фонду 

придбано 2 автомобілі RenaultDUSTERна суму – 999000 грн. та проведено 

поточний ремонт вхідних сходів на суму 72000 грн. 

Культура 

Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації протягом I –го 

кварталу 2019 року проводилась відповідна культурно – мистецька робота 

щодо забезпечення виконання районної програми проведення культурно – 

мистецьких заходів на 2019 рік в рамках цільової Програми «Розвитку 

культури Верховинського району на 2017 – 2021 роки».  

Протягом I–го кварталу 2019 року культурно – мистецьку роботу в районі 

організовували і проводили  33 клубних установи  (14 – Будинків культури та 

19 клубних закладів), районна та дитяча бібліотеки, 32 бібліотеки – філії, 

районний організаційно – методичний центр при відділі культури і мистецтв 

райдержадміністрації, народний історико – краєзнавчий музей «Гуцульщина» 

 с. Яблуниця та народний музей гуцульського театру Гната Хоткевича с. 

Красноїлля,  Верховинська дитяча школа мистецтв. 



        Пріоритетними напрямками культурного розвитку району є відродження 

української національної культури, розвиток самобутньої народної творчості. 

Протягом даного періоду особлива увага приділялась розвитку та збереження 

народних традицій, звичаїв і обрядів Гуцульщини. Зокрема,  було проведено  

театралізоване дійство «Гуцульська коляда», взято участь в обласному святі 

народної творчості «Розколяда», а також взято участь колективів  народної 

аматорської творчості в святковому дійстві «День гуцульської культури» в 

м.Львів. 

Відповідно до районної програми проведення культурно – мистецьких 

заходів було організовано та проведено ряд культурно – мистецьких та 

урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних та релігійних 

свят: урочистості до дня Соборності України, фестиваль «Пісні, народжені в 

АТО», вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні,  вшанування пам’яті Героїв 

Крут,  відзначення 30 – ї річниці виведення військ з Афганістану, відзначення 

205 – ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, взято участь в регіональному 

фестивалі «Кобзареві струни» та ін..  

Протягом I– го кварталу 2019 року на проведення культурно – мистецьких 

заходів використано коштів в сумі 41 998  грн. 

Усі проведені культурно – мистецькі заходи висвітлювались на 

офіційному сайті райдержадміністрації, газеті «Верховинські вісті» та 

радіомовленні «Гуцульська столиця». 

Населення та ринок праці 

Середня чисельність наявного населення становить 30,6 тис.осіб, в тому 

числі міського- 5,8 тис.осіб, сільського-24,8 тис.осіб. 

Впродовж січня-березня послугами служби зайнятості скористалися  

2862 незайняті  особи. Рівень безробіття в районі станом на 1 квітня 2019 року 

склав 2,61 відс. до працездатного населення, що менше на 0,1 відс. проти 

відповідного періоду минулого року. 

В районному центрі зайнятості на обліку перебуває 470 безробітних 

громадян, з них 10відс. з повною вищою освітою, 16 відс. з базовою вищою та 

неповною вищою освітою та 26  відс. з професійно-технічною освітою. 

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за січень-березень 

2019 року на вільні та новостворені місця 336 осіб, в тому числі  8 осіб – 

шляхом виплати компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття. 

З початку року на професійне навчання направлено 57 осіб. Навчання 

проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями, 

актуальними на ринку праці нашого район. В громадських та інших тимчасових 

роботах впродовж звітного періоду взяло участь 135осіб. 

Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей. 

Особлива увага керівництвом райдержадміністрації приділяється 

демобілізованим учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної 

операції, членам сімей загиблих військовослужбовців. З початку року в 



райдержадміністрацію поступило 35 заяв учасників АТО та учасників бойових 

дій про виділення паливних дров  та ділового лісу. Дані заяви направлені в 

державні лісові підприємства  та районний лісгосп  для вирішення. 

 Забезпечено постійне медичне спостереження за учасниками АТО та 

демобілізованими військовослужбовцями силами лікарів. У Верховинській 

районній лікарні створено «єдине вікно» для позачергового обслуговування 

учасників АТО та демобілізованих військовослужбовців, медичний персонал 

здійснює  прийом  та  скерування  даної  категорії  осіб згідно «маршруту 

учасника АТО». 

На особливому контролі керівництва райдержадміністрації перебуває 

забезпечення учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих 

учасників АТО земельними ділянками, створена робоча  група  по  відбору  

таких ділянок на території  району та  послідуючого  надання  в користування 

учасникам бойових дій.  

 На отримання земельних ділянок поступило 133 звернення учасників 

АТО,членів сімей загиблих учасників АТО. На опрацюванні знаходяться 75 

звернень, прийнято рішення про затвердження проектів землеустрою по 57  

зверненнях. 

З метою надання матеріальної  допомоги сім’ям військовослужбовців, що 

перебували в зоні проведення антитерористичної операції, членам їх сімей 

рішенням сесії районної ради затверджено районну програму підтримки 

учасників бойових дій, їх сімей, осіб,які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її  проведення  із загальним фінансуванням 500 тис.грн. З початку року 

з  даної  програми  виплачено одноразові грошові допомоги на суму 45 тис.грн.. 

Фізична культура і спорт 

На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 80 тис. 

грн. по  програмі «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на 

2018 рік».  

Протягом І кварталу 2019 року відповідно до головних цілей, завдань та 

заходів  Програми діяльність сектору молоді та спорту райдержадміністрації та 

працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів була спрямована на 

проведення комплексних фізкультурно-масових і спортивно-оздоровчих 

заходів серед усіх верств населення, підготовку та успішний виступ 

спортсменів району у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях. 

Протягом І кварталу  забезпечено  участь: у чемпіонатах області з вільної 

боротьби серед юнаків та дівчат; в змаганнях з гірськолижного спорту 

«BUKOVELCUP 2019; в чемпіонатах області та України зі стрибків на лижах з 

трампліна;у Всеукраїнських змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна на 

Кубок Гуцульщини» та  обласних зимових іграх області, які на території 

району проводяться третій рік поспіль;в чемпіонаті України з рукопашу гопак; 

у відкритих турнірах з  вільної боротьби;у дитячо-юнацькій футбольній лізі 



Івано-Франківської області з футболу;у обласних змаганнях з футболу на призи 

клубу «Шкіряний м’яч» серед різних вікових груп.  

Забезпечено організацію та проведення відкритої першості 

Верховинської ДЮСШ з гірськолижного спорту;відкритого чемпіонату 

Верховинської ДЮСШ з рукопашу гопак;чемпіонату району з волейболу серед 

чоловічих команд сезону 2019 року;чемпіонату Верховинського району серед 

юнаків 2004 р.н. і молодші з міні-футболу сезону 2019 року;міжобласного 

турніру з вільної боротьби, присвяченого пам’яті тренера-викладача 

Семаньківа І.І.районного турніру з волейболу з нагоди Міжнародного Дня – 8 

Березня. 

Служба у справах дітей 

На реалізацію програми  «Соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування , захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності і безпритульності на 2019 рік»  з  

районного бюджету виділено 30 тис. грн.  

 З метою своєчасного виявлення сімей,які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомогив І кварталі 2019 року 

відповідно до плану заходів даної  Програми виділено 6 тис. грн. для 

проведення виїзних днів профілактики в населених пунктах району  

На обліку в службі у справах дітей перебуває 50 дітей, з них : 9дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та 41 дитина-сирота та дитина, 

позбавлена батьківського піклування.  

У районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховуються 10 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 дитячі будинки 

сімейного типу, в яких виховуються 13 дітей даної категорії. 

З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх працівниками 

служби проводилася профілактична робота в усіх загальноосвітніх закладах 

району на теми: «Молодь і закон», «Профілактика жорстокого насилля над 

дітьми», «Як не стати жертвою злочину», «Профілактика негативних явищ 

серед молоді», тощо. Під час 78 виїздів читались лекції, проводились бесіди, 

тренінги, індивідуальна робота з учнями схильних до девіантної поведінки і 

знаходяться на внутрішкільному обліку.  

З метою раннього виявлення та забезпечення профілактичної роботи з 

дітьми, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків, працівниками служби у 

справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками Верховинського 

відділення поліції, відділу освіти, районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, представниками органів місцевого самоврядування 

здійснюються систематичні перевірки умов утримання і виховання дітей у 

сім`ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх 

батьківських обов’язків, вживаються дієві заходи щодо обмеження негативного 

впливу батьків на дітей.  

Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді 

Найбільш значущим проектом YMCA Карпати стало створення у 

Верховині Молодіжного Центру «Думка», де проводяться різноманітні заходи 



для всіх категорій населення, такі як тренінги, семінари, конференції, творчі 

майстерні, духовні бесіди, різноманітні акції. 

У центрі постійно проводяться акції, які приурочуються до державних та 

церковних свят. З початку  звітного року проведено новорічно-різдвяну 

благодійну акцію для дітей з малозабезпечених сімей, дітей з обмеженими 

функціональними можливостями та дітей сімей учасників АТО, із учнями 

старших класів ЗеленськоїЗОШ проведено бесіду на тему «Протидія боулінгу в 

шкільному середовищі», проведено заходи до відзначення дня Героїв Небесної 

Сотні. 

Спільно з благодійною організацією «Творча Криївка» організовують 

реабілітаційні заїзди для воїнів АТО та їх сімей, які проживають та харчуються 

у молодіжному центрі «Думка». 

 

 

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                                           Світлана Уршеджук 

 

          

 



                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п»ята сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про виконання районного 

бюджету за  І квартал 2019 року 

 

Районний бюджет за І квартал 2019 року по доходах виконано на 95,0 

відсотка (при уточненому  плані – 91290,4 тис.грн., фактично надійшло до 

районного бюджету – 86765,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

98,1 відсотка  (при  уточненому плані – 87337,6 тис.грн., фактично надійшло – 

85692,0 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 27,2 відсотка (при уточненому  плані 

– 3952,8 тис.грн., фактично надійшло – 1073,7 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному 

періоді надійшло в сумі 8155,3 тис.гривень, що складає 112,1 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 7275,1 тис.грн.). В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1043,1 тис.грн., 

або приріст складає 14,7 відсотка. Найбільш вагомим дохідним джерелом 

власних доходів є податок з доходів фізичних осіб, за рахунок якого 

сформовано 95,4 відсоток ресурсів загального фонду (власних надходжень). 

Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли на 

713,2 тис.гривень (з 7073,4 тис.грн. до 7786,6 тис.грн.). 

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного 

бюджету забезпечено в сумі 892,2 тис.гривень, що складає 169,9 відсотків до 

затвердженого плану (затверджений план – 525,0 тис. грн.). 

Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в 

сумі 5163,3 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам  - 8216,8 тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових 

показників.  

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 33729,2 

тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків та 

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 30427,4 

 



тис.гривень і уточнені планові показники виконано на 92,3 відсотка (уточнений 

план – 32953,2 тис.грн.).  

Районний бюджет  за І квартал 2019 року по видатках  виконано  на  88,5 

відсотків (при уточненому  плані – 97718,5 тис.грн.,  використано –   86447,2 

тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету – 92,3 відсотка  (при  уточненому 

плані – 91387,8 тис.грн., фактично використано – 84334,1 тис.грн.) та 

спеціальний фонд  - на 33,4 відсотки (при уточненому  плані –  6330,7 тис.грн., 

фактично використано – 2113,1 тис. грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 49,4 

відсотків від обсягу бюджету, або 41633,7 тис.гривень, охорону здоров’я 7,8 

відсотків  ( 6603,3 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 36,8 

відсотків (31068,2 тис.грн.), культуру – 2,8 відсотка (2361,0 тис.грн.).  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

районного бюджету збільшився у цілому на 3520,0 тис.гривень, або на 4,2 

відсотків.  

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду 

використано 49314,3 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 2742,1 тис.гривень, на трансферти населенню – 29930,3 

тис.гривень, на медикаменти – 52,5 тис.гривень, на продукти харчування – 

167,5 тис.гривень. Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі 

склала 97,5 відсотків, заробітної плати – 58,5 відсотків. 

             Виходячи з вищенаведеного, районна рада  

                                               

вирішила: 

 

1. Інформацію     фінансового     управління     районної державної 

адміністрації  про підсумки виконання районного бюджету  за І квартал 2019 

року  взяти до уваги. 

          2. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного 

бюджету та сільським і селищному  головам: 

          2.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші 

види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і 

кошторисах бюджетних установ; 

         2.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному 

обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 

проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії. 

         2.3.   Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів. 

         2.4.  Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі 

та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків 



наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду,  що склався станом на 

01.01.2019 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих 

від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх 

виконання у поточному році. 

         2.5. Встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи 

будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому 

усі фінансові джерела та наявні механізми; 

2.6. З метою недопущення застосування фіскальними органами фінансових 

санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від 08.07.2010 року 

№2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне 

соціальне страхування», термінів сплати єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне страхування.  

        3. Сільським та селищному головам  з метою забезпечення виконання 

затверджених показників по доходах бюджету району в 2019 році,  вжити 

заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно 

задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.  

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВІДКА 

про виконання бюджету району  

та районного бюджету за  І квартал 2019 року  

 

Зведений бюджет  району за І квартал 2019 року по доходах  виконано  на 

94,4 відсотка (при уточненому  плані – 98015,1 тис.грн., фактично надійшло до 

бюджету  району – 92528,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,7 

відсотка (при уточненому плані – 92577,8 тис.грн., фактично надійшло – 

91345,1 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 21,8 відсотка (при уточненому  плані 

– 5437,3 тис.грн., фактично надійшло – 1183,6 тис.грн.). 

Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду 

бюджету району за І квартал 2019 року становить 13401,4 тис.гривень, що 

складає 113,5 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 11802,4 

тис.грн.). 

В порівнянні з надходженнями за І квартал 2018 року, надходження 

зросли на 1062,9 тис.гривень, або приріст складає 8,6 відсотка. 

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш 

вагомим дохідним джерелом бюджету  району є податок з доходів фізичних 

осіб, за рахунок якого сформовано 58,1 відсоток ресурсів загального фонду 

(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника 

минулого року зросли на 713,2 тис.гривень (з 7073,4 тис.грн. до 7786,6 тис. 

грн.). По інших платежах: у порівнянні з І кварталом минулого року 

збільшились надходження від плати за землю – на 331,9 тис.гривень, єдиного 

податку – на 220,7 тис. гривень, рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів – 421,4 тис. гривень. 

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету 

району забезпечено в сумі 920,8 тис.гривень, що складає 167,5 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 549,8 тис. грн.).  



Динаміка власних  фактичних надходжень дохідної частини 

загального фонду бюджету району за І-ий квартал 2017, 2018 та 2019 років                                                                      
                                                                                                                                       (тис. грн.) 

 
 

                       Аналіз виконання власних надходжень 

загального фонду за І-ий квартал 2019 року 

місцевими радами наведено в наведеній таблиці: 

                                                                                                                  (відсоток) 



  
  

 

 

 

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району за І-ий квартал 2017, 2018 та 2019 років                                       



                                                                                                              (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет за І квартал 2019 року по доходах виконано на 95,0 

відсотка (при уточненому  плані – 91290,4 тис.грн., фактично надійшло до 

районного бюджету – 86765,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

98,1 відсотка  (при  уточненому плані –87337,6 тис.грн., фактично надійшло – 

85692,0 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 27,2 відсотка (при уточненому  плані 

– 3952,8 тис.грн., фактично надійшло – 1073,7 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному 

періоді надійшло в сумі 8155,3 тис.гривень, що складає 112,1 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 7275,1 тис.грн.). В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1043,1 

тис.гривень, або приріст складає 14,7 відсотка.  

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного 

бюджету забезпечено в сумі 892,2 тис.гривень, що складає 169,9 відсотків до 

затвердженого плану (затверджений план – 525,0 тис.грн.).  

Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в 

сумі 5163,3 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
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бюджетам  - 8216,8 тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових 

показників.  

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 33729,2 

тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків та 

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 30427,4 

тис.гривень і уточнені планові показники виконано на 92,3 відсотка (уточнений 

план – 32953,2 тис.грн.).  

            За звітний період  видатки бюджету району склали   90076,8 тис.гривень, 

з  них видатки загального фонду  - 87936,8 тис.гривень, спеціального – 2140,0 

тис.гривень. 

В порівнянні з І кварталом 2018 року обсяг видатків збільшився у 

цілому на 3432,4 тис. гривень (на 4,0 відсотка).  

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 48,7 

відсотків від обсягу бюджету, або 41633,7 тис.гривень, охорону здоров’я – 7,7 

відсотків  ( 6605,0 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 36,5 

відсотків (31139,6 тис.грн.), культуру – 2,8 відсотка (2367,0 тис.грн.).          

По відношенню до видатків І кварталу минулого  року вони зросли: по 

освіті на 12,6 відсотків (4659,1 тис.грн.), установах охорони здоров»я, що 

надають вторинну медичну допомогу  – 12,4 відсотків (730,7 тис.грн.), культурі 

– на 14,0 відсотків (291,9 тис.грн.). 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду 

використано 52435,9 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 3140,7 тис.гривень, на трансферти населенню – 29998,9 

тис.гривень, на медикаменти – 52,5 тис.гривень, на продукти харчування – 

167,5 тис.гривень. Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі 

склала 97,6 відсотків, заробітної плати – 59,6 відсотків. 

Районний бюджет  за І квартал 2019 року по видатках  виконано  на  88,5 

відсотків (при уточненому  плані – 97718,5 тис.грн.,  використано –   86447,2 

тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету – 92,3 відсотка  (при  уточненому 

плані – 91387,8 тис.грн., фактично використано – 84334,1 тис.грн.) та 

спеціальний фонд  - на 33,4 відсотки (при уточненому  плані –  6330,7 тис.грн., 

фактично використано – 2113,1 тис. грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 49,4 

відсотків від обсягу бюджету, або 41633,7 тис.гривень, охорону здоров’я 7,8 

відсотків  ( 6603,3 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 36,8 

відсотків (31068,2 тис.грн.), культуру – 2,8 відсотка (2361,0 тис.грн.).  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

районного бюджету збільшився у цілому на 3520,0 тис.гривень, або на 4,2 

відсотків.  

 

 

 

 



 

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 

району на галузі соціально-культурної сфери за І-ий квартал 2017, 2018 та 

2019 років 
  (тис. грн.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету  Верховинського району 

                                    за І-ий квартал 2019 року         (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери  

станом на 1 квітня 2019 року складала 2721,8 тис.гривень. Зазначена 

заборгованість склалась по: 

Заробітна плата; 

52435,9; 59,6%

Трансферти 

населенню; 

29998,9; 34,1%

Інші видатки; 

2141,3; 2,4%

Оплата компослуг 

та енергоносіїв;

3140,7; 3,6%

Медикаменти; 52,5; 

0,1%

Продукти 

харчування; 167,5; 
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- установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації та власних 

надходжень районного бюджету – 536,0 тис.гривень; 

- установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету – 1569,2 тис.гривень; 

- медичних установах – 100,3 тис.гривень; 

- Буковецькому, Голівському, Гринявському, Стебнівському, 

Перехресненському, Замагірському та Яблуницькому сільських бюджетах -  

516,3 тис.гривень. 

Крім цього, по центральній районній лікарні станом на 01.04.2019 року 

склалась недоїмка та штрафні санкції за невчасну сплату єдиного соціального 

внеску за минулі роки у сумі 852, 0 тис. грн.. К  

 Станом на 02 квітня заборгованість по установах що фінансуються за 

рахунок коштів базової дотації та власних надходжень районного бюджету 

погашено в повному обсязі. 

Потребує покращення робота щодо надання платних послуг установами 

району з метою залучення цих коштів на виплату заробітної плати та інших 

статей видатків, які не забезпечені асигнуваннями загального фонду.  

Надходження від надання платних послуг за звітний період склали 145,3 

тис. грн., з них: по  клубних закладах району – 2,5 тис. грн., школі мистецтв – 

47,6 тис. грн., музеях -  0,4 тис. грн. та центральній районній лікарні – 94,8 тис. 

грн.    

Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання  розпорядження районної державної адміністрації від від 

01.03.2019 року № 54 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

району, ефективного та раціонального використання  бюджетних коштів і 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік». 

Проведеною роботою забезпечено виконання власних доходів загального 

фонду бюджету  району за    1-ий квартал 2019 року у сумі 13401,4 тис.грн., що 

складає 113,5 відсотка до затвердженого плану та 108,6 відсотка  до фактичних 

надходжень за відповідний період минулого року, або перевиконання склало  

1062,8 тис. грн. 

Районний бюджет по  власних надходженнях виконано на 112,1 відсотка 

до затвердженого плану ( при затвердженому плані- 7275,1 тис. грн., фактично 

надійшло до районного бюджету – 8155,3 тис. грн.), сума перевиконання 

складає 880,2 тис. грн.. 

З початку року за рахунок вільного залишку коштів додатково 

спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ кошти в сумі  59,4 

тис. грн., оплату тепло-енергоносіїв – 5,0 тис. грн.. За рахунок перерозподілу не 

першочергових видатків на заробітну плату працівникам освітніх установ, 

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів додаткової дотації з 

державного бюджету, додатково спрямовано кошти в сумі 500,0 тис. грн.. 

В результаті заходів по економії бюджетних коштів за звітний період 

цього року бюджетними установами району за рахунок  не заповнення 

вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру, надання 

відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі бюджетних 



установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 1055,3 тис. грн. при плані   на 

рік 6871,6 тис. грн.. 

  З резервного фонду районного бюджету спрямовано у звітному 
періоді  – 15,0 тис. грн.. 

Начальник фінансового управління  

районної державної   адміністрації                             Всеволод Ватаманюк 



Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   _________ 2019 року 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 1-ий квартал  2019 року                                                                                              
                                                                                                                                          (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2019 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано за  

1- ий 

квартал 2019 

року  
  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок  та збір на доходи  фізичних осіб 33308,5 

 

7786,6 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

12,5 2,7 

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування  

1400,0 334,6 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

14,0  2,9 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг  4,4 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

95,0 24,1 

24060300 Інші надходження    

 Разом  власних доходів 34830,0 8155,3 

 

41020100 Базова дотація 20653,7 5163,3 

41030000 Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам 139745,2 33729,2 

41040000 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

28351,9 8216,8 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 158590,8 30427,4 

 Разом доходів загального фонду 382171,6 85692,0 

 

 
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

  

21110000 Надходження від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

  

25000000 Власні надходження  2100,0 892,2 

41030000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

3744,8 181,5 

 

                            
Разом доходів спеціального фонду 5844,8 

 
1073,7 

 Разом доходів загального і спеціального фондів 388016,4 86765,7 



 

 

 

 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

 

 

 

Найменування видатків 

 

 

 

Затверджено 

на  2019 рік з 

урахуванням 

змін 

 

 

 

Виконано за  

1 квартал 

2019 року   

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 6486,7 877,6 

1000 Освіта 172692,1 41633,7 

2000 Охорона здоров'я 25792,5 6603,6 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 161362,3 31068,2 

4000 Культура і мистецтво 8547,9 2361,0 

5000 Фізкультура і спорт 2162,8 600,4 

6000 Житлово-комунальне господарство 1217,0 249,0 

7000 Економічна діяльність 663,2 0,0 

8000 Інша діяльність 1568,0 285,1 

9000 Міжбюджетні трансферти 1992,7 655,5 

 Всього видатків загального фонду 382485,2 84334,1 

                               Спеціальний фонд   

0100 Державне управління 219,8  

1000 Освіта 2521,1 600,3 

2000 Охорона здоров'я 1360,0 1180,7 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 82,6 103,0 

4000 Культура і мистецтво 45,0  

5000 Фізкультура і спорт  15,0 

7000 Економічна діяльність 2087,0 188,5 

9000 Міжбюджетні трансферти 2822,5 25,6 

 Разом видатків спеціального фонду 9138,0 2113,1 

 Разом видатків загального і спеціального фондів 391623,2 86447,2 

 
 

Начальник фінансового управління  

районної державної адміністрації        Всеволод  Ватаманюк 

 
 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

до рішення районної ради 

                              від___________2019 р.  

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 1-ий квартал  2019 року                                                                                              
 

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і 

номер  

розпорядже

ння 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоряд

ження 

Фактич 

но профі- 

нансовано 

1. Районна державна 

адміністрація 

(Верховинський 

центр соціального 

обслуговування(н

адання соціальних 

послуг) 

13.03.2019р. 

№76/17-р 

15000 15000 Матеріальна допомога:  

- жителю с. Зелене, пр. Завій 

Максим'юку І.І. на відбудову 

житлового будинку, знищеного 

пожежею -10000 грн.; 

- жительці с. Ільці, пр. 

Грабовець Кікінчук В.В. на 

відбудову паливної житлового 

будинку, пошкодженої 

пожежею – 5000 грн. 

 

Всього спрямовано 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень. 

 

 

Начальник фінансового управління  

районної державної адміністрації                 Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       проект 

               
 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про xiд виконання рішення районний 

ради «Про програму проведення 

культурно-мистецьких заходів» в рамках 

програми розвитку культури Верховинського 

району на 2016 – 2020 роки за 2018 рік  

 

 

Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації протягом 2018 року 

проводилась відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення 

виконання районної програми проведення культурно – мистецьких заходів на 

2018 рік в рамках цільової Програми «Розвитку культури Верховинського 

району на 2017 – 2021 роки».  

Протягом 2018 року культурно-мистецьку роботу в районі організовували 

і проводили  33 клубних установ (14 – Будинків культури та 19 клубних 

закладів, районна та дитяча бібліотеки, 32 бібліотеки – філії, районний 

організаційно – методичний центр при відділі культури і мистецтв 

райдержадміністрації та Верховинська дитяча школа мистецтв). 

Відповідно до районної програми проведення культурно – мистецьких 

заходів також було організовано та проведено ряд культурно – мистецьких та 

урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних та релігійних 

свят. 

Протягом 2018 року на проведення культурно – мистецьких заходів 

використано коштів в сумі 134.923  грн. 

Виходячи з вищенаведеного, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Інформацію відділу культури і мистецтв райдержадміністрації  «Про xiд 

виконання рішення районний ради  «Про програму проведення культурно -

мистецьких  заходів» в рамках програми розвитку культури  Верховинського 

району на 2016 – 2020 роки за 2018 рік» взяти до уваги (додається). 

 



2. Забезпечити виконання програми   проведення культурно-мистецьких 

заходів за 2018 рік на належному рівні.    

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію 

районної  ради  з  гуманітарних  питань: освіти,  культури, молодіжної 

політики,  спорту,   національного і  духовного розвитку та засобів       масової  

інформації  (О. Чубатько). 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Довідка  

про роботу відділу культури і мистецтв  

райдержадміністрації за  

за 2018 рік 

 

Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації протягом 2018 року 

проводилась відповідна культурно – мистецька робота щодо забезпечення 

виконання районної програми проведення культурно – мистецьких заходів на 

2018 рік в рамках цільової Програми «Розвитку культури Верховинського 

району на 2017 – 2021 роки».  

Протягом 2018 року культурно – мистецьку роботу в районі 

організовували і проводили  33 клубних установ (14 – Будинків культури та 19 

клубних закладів , районна та дитяча бібліотеки, 32 бібліотеки – філії, 

районний організаційно – методичний центр при відділі культури і мистецтв 

райдержадміністрації, Верховинська дитяча школа мистецтв, народний музей 

Гуцульського театру Гната Хоткевича с. Красноїлля та  історико – краєзнавчий 

музей «Гуцульщина» с. Яблуниця. 

        Пріоритетними напрямками культурного розвитку району є відродження 

української національної культури, розвиток самобутньої народної творчості. 

Протягом 2018 року особлива увага приділялась розвитку та збереження 

народних традицій, звичаїв і обрядів гуцульщини. Зорема,  було проведено 

традиційне дійство «Гуцульська коляда», гуцульське народне дійство 

«Полонинське літо», а також взято участь колективів  народної аматорської 

творчості в святковому дійстві «День гуцульської культури» в м. Полтава, м. 

Івано – Франківськ,  м. Чернівці. 

Відповідно до районної програми проведення культурно – мистецьких 

заходів також було організовано та проведено ряд культурно – мистецьких та 

урочистих заходів з нагоди відзначення державних, професійних та релігійних 

свят: урочистості до дня Соборності України, урочистості з відзначення 100 – 

річчя Дня пам’ яті Героїв Крут, відзначення Дня пам’яті та примирення, День 

матері, районний фестиваль духовної пісні «Співаймо Господу, співаймо»,  

День Незалежності України та День Державного Прапора; відзначення 76 – ї 

річниці Дня створення УПА, Дня захисника України та Дня козацтва та ін. 

(список додається). 

Протягом 2018 року на проведення культурно – мистецьких заходів 

використано коштів в сумі 134.923  грн. 

Усі проведені культурно – мистецькі заходи висвітлювались на 

офіційному сайті райдержадміністрації, газеті «Верховинські вісті» та 

радіомовленні «Гуцульська столиця». 

 
 

В.о. начальника відділу  

культури і мистецтв 

райдержадміністрації                                                      Оксана Коломийчук 



 

          Додаток 1  

Список проведених культурно - мистецьких заходів за 2018 рік 

№ 

п/п 

Назва заходу Час 

проведення 

1 Традиційне народне  гуцульське дійство  

«Гуцульська коляда» 

Січень 

2 Урочистості до дня Соборності України Січень 

3 Урочистості з відзначення 100 – річчя Дня пам’яті 

Героїв Крут 

Січень 

4 День вшанування Героїв Небесної Сотні Лютий 

5 Відзначення 29 – ї річниці виведення військ з 

Афганістану 

Лютий 

6 Огляди – конкурси читців, відзначення 204 – ї річниці 

від Дня народження Т.Г. Шевченка 

Лютий – 

березень 

7 Вшанування ліквідаторів наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Квітень 

8 Участь у XI обласному відкритому фольклорному 

фестивалі «Писанка – 2018» в м. Коломия 

Квітень 

9 Участь колективів в святковому дійстві  

«День гуцульської культури» в м. Полтава 

Квітень 

10 Відзначення Дня пам’яті та примирення, День матері Травень 

11 VII – фестиваль – конкурс української  

естрадної пісні «Музика весни» 

Травень 

12 Участь у Міжнародному етнокультурному фестивалі 

країн Карпатського Єврорегіону «Карпатський 

простір» 

Травень 

13 Участь в обласному фестивалі «Великдень у Космачі» Травень 

14 Відзначення Дня Героїв, тематичні заходи до Дня 

прикордонника 

Травень 

15 Районний фестиваль духовної пісні «Співаймо 

Господу, співаймо» 

Червень 

16 Відзначення Дня Конституції України Червень 

17 Гуцульське народне дійство «Полонинське  літо» Червень 

18 Відзначення 22 – ї річниці Конституції України Червень 

19 Театралізоване дійство «Івана Купала» Липень 

20 Участь в XXV – му Міжнародному гуцульському 

фестивалі в м. Яремче 

Липень 

21 Урочистості з нагоди Дня прийняття Декларації про 

державний суверенітет України 

Липень 

22 Відзначення Дня Державного Прапора України та 27 – 

ї річниці Незалежності України 

Серпень 

23 Участь колективів в святковому дійстві «День 

гуцульської культури «Верховина в Івано – 

Вересень 



                                                                                                                                 

Франківську» 

24 Участь колективів в святковому дійстві  

«День гуцульської культури в Чернівцях» 

Вересень 

25 Відзначення 76 – ї річниці Дня створення УПА, Дня 

захисника України та Дня козацтва 

Жовтень 

26 Театралізоване дійство до дня Святого Миколая та 

відкриття головної ялинки району  

Грудень 



                                                                                                                                       

 

 

 

     У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019року 

селищеВерховина 

 

Про  очікувану мережу  

закладів освіти району 

в 2019-2020 навчальному році 

 

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

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

освіту”, п.2.2  рішення  районної ради  від 11.10.2018 року «Про надання 

дозволу на функціонування установ і закладів освіти  в 2018-2019 навчальному 

році», розглянувши лист  районної державної адміністрації від 08.05.2019 року 

№753/02-19/21  про очікувану мережу на 2019-2020 навчальний рік та 

враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Погодити очікувану мережу закладів загальної середньої освіти, закладів 

дошкільної  та позашкільної освіти району в 2019-2020 навчальному році згідно 

з додатками 1-6. 

2. Надати дозвіл на функціонування у новому навчальному році 

паралельних початкових класів Кривопільському НВК у філії 

Волова,Бистрецькій ЗОШ І-ІІ ступенів у філії Дземброня та Буковецькій ЗОШ 

І-ІІ ступенів у філії Черетів. 

3. Затвердити примірний штатний розпис закладів дошкільної освіти району 

згідно з додатком 6. 

     4. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти: 

     4.1. В зв’язку з прогнозованою зміною кількості дітей у закладах дошкільної 

освіти і контингенту учнів у закладах загальної середньої освіти забезпечити 

контроль за введенням та перерозподілом штатних посад в закладах освіти  

району відповідно до вимог чинного законодавства. 

 



4.2. Враховуючи очікувані зміни контингенту учнів в освітніх закладах всіх 

типів у районі, вжити заходів щодо попередження працівників про можливе 

скорочення посад та зменшення кількості академічних годин педагогічного 

навантаження. 

5. Директору Верховинського ліцею № 1 Оксані Волинюк у зв’язку зі 

зміною типу Верховинської спеціалізованої мистецької школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів на Верховинський ліцей №1 провести зміну штатного розпису 

освітнього закладу у відповідності з додатками 1 і 4 даного рішення. 

6. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) подати до 12 вересня 

2019 року  на сесію районної ради фактичну мережу закладів освіти району в 

2019-2020 навчальному році. 

      7. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на постійнукомісіюрайонної 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).   

 

 

 

Голова районноїради                      Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

        до рішення районної ради 

  від 22.05.2019    

 

 

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти Верховинського району 

на 2019-2020 н.р. 
 

№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх шкіл К-сть 

кл. 

з 

ден.ф

ор.на

вч. 

К-сть 

кл. з 

веч. 

форм.

навч. 

 

К-

стькл.

-

комп-

лектів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставо

к 

К-сть 

учнів у 

ГПД 

1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст. 30 0 30 715 12 9 297 

2. Верховинський ліцей №1 20 0 20 383 8 6 140 

3. Верховинський  ліцей 4 5 9 130 0 0 0 

4. В. ЯсенівськаЗОШ  І-ІІІ ст. 11 0 11 192 1 0,75 25 

5. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 11 196 2 1 32 

6. Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 11 144 1 0,75 30 

7. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 0 11 202 1 0,75 30 

8. Зеленський НВК 

(«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад») 

11 0 11 144 1 1 18 

9. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступ. 11 0 11 183 2 1 56 

10 Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст. 17 6 23 420 4 3 91 

11. Кривопільський НВК 

(«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад») 

11 0 11 154 2 1,5 57 

12 Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ 

ст. 

12 0 12 240 4 2 94 

13 Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ 

ст. 

15 0 15 219 1 0,75 20 

14 Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст. 4 0 4 49 0 0 0 

15 Буковецька  ЗОШ І – ІІ ст. 11 0 11 109 1 1 30 

16 Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 76 0 0 0 

17 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст. 6 0 6 45 0 0 0 

18 ГоловівськаЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 109 1 0,5 20 

19 Красницька ЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 130 1 0,75 30 

20 Перехреснянська ЗОШ І – ІІ 

ст. 

9 0 9 87 1 0,5 25 

21 ПробійнівськаЗОШ І–ІІ ст 7 0 7 60 0 0 0 

22 Стебнівська ЗОШ  –ІІ ст. 9 0 9 63 0 0 0 

23 Бережницька ЗОШ І ст. 0 0 0 7 0 0 0 

24 Білорічанська ЗОШ І ст. 1 0 1 14 0 0 0 

25 Головівська початкова 

школа 

3 0 3 19 0 0 0 

26 Голошинська ЗОШ І ст. 2 0 2 22 0 0 0 

27 Красноїльська початкова 

школа 

3 0 3 20 1 0,5 20 

28 Рівнянська початкова 

школа 

4 0 4 34 1 0,5 25 



29 Синицька ЗОШ І ст. 1 0 1 14 0 0 0 

30 Чорнорічанська ЗОШ І ст. 4 0 4 24 0 0 0 

31 Явірницька  ЗОШ І ступеня 3 0   3    20 0 0 0 

32 Верховинський НВК 

(«Загальноосвітня школа            

І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад») 

4 0 4 60 2 1,5 50 

33 Яблуницький НВК 

(«Загальноосвітня школа            

І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад») 

4 0 4 87 1 1 30 

 Всього: 277 11 288 4371 48 33,75 1120 

 

 

Примітка: функціонування Красноїльської, Голівської і Рівнянської 

початкових шкіл передбачено після виконання організаційно-правових заходів. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        Роман Ванівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 

                                                                                                    до  рішення районної ради 

                                                                                               від 22.05.2019 

 

 

 

 

 

     ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 

підготовчих груп 

при закладах загальної середньої освіти Верховинського району 

 на 2019-2020 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

груп 

К-сть 

дітей 

Режим 

роботи 

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

2. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 6 3 год. 

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

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

5. Синицька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

6. Явірницька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

 Всього: 6 41  

 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        Роман Ванівський 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення районної ради 

від 22.05.2019 

 

ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 

закладів  дошкільної освіти Верховинського району 

на 2019 – 2020 н.р. 

 
№п

/п 

Назва ДНЗ К-

тьг

ру

п 

В 

т.ч.я

сель

на 

В 

т.ч.гру

п для 5-

річок 

Ін

ші 

Всьог

одітей 

В т.ч. 

у 

ясель

нійгр

упі 

В т.ч. 

дітей 5-

річок 

Інші Режим роботи 

(год) 

3 9 10,

5 

1 Верховинський ЗДО 

«Сонечко» 

8 1 3 4 190 27 77 86   8 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 100 21 28 51   4 

3 Буковецький ЗДО 

«Світлячок» 

1 - - 1 15 - 8 7  1  

4 Верхньоясенівський ДНЗ 

«Гуцулятко» 

2 - 1 1 36 - 18 18  2  

5 Голівський ЗДО 

«Ластівка» 

2 - 1 1 25 - 10 15 1 1  

6 ГолошинськийЗДО 

«Дюймовочка» 

2 - 1 1 20 - 8 12 1 1  

7 ГрамітнянськийЗДО 

«Веселка» 

1 - - 1 23 - 5 18  1  

8 ДовгопільськийЗДО 

«Струмок» 

2 - 1 1 33 - 13 20  2  

9 ЗамагорівськийЗДО 

«Лісоваказка» 

2 - 1 1 50 - 26 24  2  

10 ЗеленськийНВК 2 - 1 1 35 - 16 19  2  

11 ІльцівськийЗДО «Квітка 

Карпат» 

3 - 1 2 60 - 28 32  2 1 

12 КрасницькийЗДО 

«Смерічка» 

2 - 1 1 35 - 18 17  2  

13 КрасноїльськийЗДО 

«Дударик» 

3 - 2 1 56 - 40 16  3  

14 КриворівнянськийЗДО 

«Червона шапочка» 

2 - 1 1 44 - 20 24  2  

15 КривопільськийНВК 2 - 1 1 36 - 16 20  2  

16 Перехреснянський 

ДНЗ «Дивокрай» 

1 - - 1 18 - 7 11  1  

17 

 

ПробійнівськийЗДО 

«Святого Миколая» 

2 - 

 

1 

 

1 

 

32 

 

- 

 

10 

 

22 

 

 

 

2 

 

 

 

18 СтебнівськийЗДО 

«Гуцулочка» 

1 - - 1 18 - 6 12  1  

19 Черемошнянський ЗДО 

«Дзвіночок» 

3 1 1 1 46 17 9 20  3  

20 Яблуницький НВК 3 1 1 1 70 21 32 17   3 

 Всього: 48 4 19 25 942 86 395 461 2 30 16 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        Роман Ванівський 



 
 

Додаток  4 

                                                                                                   до рішення районної ради 
                                                                                                  від 22.05.2019 

 

 

 

                                    ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА 

 інтернатів в закладах загальної середньої освіти 

Верховинського району на 2019-2020 н. р. 

 

 
№ п/п Назва закладу Постійно 

чи сезонно 

К-сть 

учнів 

К-сть 

груп 

К-сть 

ставок 

1. Верховинський ліцей постійно 20 1 1,5 

2. Верховинський ліцей №1 постійно 295 20 18 

3. В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 20 1 1 

4. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 30 1 1,5 

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

6. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 16 1 1 

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

8. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 15 1 1 

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

  10. Голівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 15 1 1 

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

12. Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 16 1 1 

 Всього:  512 31 30,5 

  

 

 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        Роман Ванівський 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток  5 

                                                                                                   до рішення районної ради   
                                                                                                  від 22.05.2019 

 

 

 

 

 

                                        ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів  

 Верховинського району на 2019-2020 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

19,25 40 417 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

26,75 82 1036 

 

 Всього: 1453 

 

 

 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради        Роман Ванівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

          Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

            (Двадцять п’ята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019 року 

селищеВерховина 

 

Про  створення комунального 

закладу освіти  «Красноїльська 

початкова школа  Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області» 

 

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

Україні”, ст.25 і 66 Закону України „Про освіту”,   Закону України „Про 

загальну середню освіту” (зі змінами), Кодексу законів про працю України, 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 06.05.2019 року та 

враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних  питань: 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації , районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Створити комунальний  заклад  освіти «Красноїльська початкова школа 

Верховинської районної  ради Івано-Франківської області».                                 

2. Затвердити Статут комунального  закладу освіти «Красноїльська 

початкова школа  Верховинської районної  ради Івано-Франківської області» 

(додається). 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк):  

- встановити доплату вчителю за керівництво новоствореним закладом освіти  

враховуючи, що кількість здобувачів освіти становить менше 20 учнів; 

- забезпечити сприяння у проведенні організаційно-правових заходів з 

реєстрації установчих документів та отриманні ліцензії на провадження 

освітньої діяльності. 

     4. Директору Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів (М.Шкіндюк) до 03.06.2019 

року попередити у встановленому порядку педагогічних та технічних 

 



працівників про можливе скорочення відповідних посад у зв’язку з 

припиненням функціонування паралельних 1-4 класів (філія Вигода). 

     5. Сільському голові  села Красноїлля Михайлу Дзюбаку забезпечити 

надання приміщення колишньої філії Вигода в тимчасове користування 

новоутвореного освітнього закладу. 

     6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).  

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 



 

 

 

 У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019року 

селищеВерховина 

 

Про  створення комунального 

 закладу  освіти «Рівнянська 

початкова школа  Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області» 

 

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

Україні”, ст.25 і 66 Закону України „Про освіту”,   Закону України „Про 

загальну середню освіту” (зі змінами), Кодексу законів про працю України, 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 06.05.2019 року та 

враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації , районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Створити комунальний заклад освіти «Рівнянська початкова школа 

Верховинської районної  ради Івано-Франківської області».                                 

     2.Провести конкурс на посаду директора Рівнянської початкової школи 

згідно чинного законодавства. 

     3. Затвердити Статут комунального закладу освіти «Рівнянська початкова 

школа Верховинської районноїради Івано – Франківської області»  

(додається). 

4. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк) забезпечити 

сприяння у проведенні організаційно-правових заходів з реєстрації установчих 

документів та отриманні ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

5. Директору Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Я.Прокопишин) до 

03.06.2019 року попередити у встановленому порядку педагогічних та 

технічних працівників про можливе скорочення відповідних посад у зв’язку з 

припиненням функціонування паралельних 1-4 класів (філія Рівня). 

6. Сільському голові  села Верхній Ясенів Дмитру Мартищуку забезпечити 

 



надання приміщення колишньої філії с.Рівня в тимчасове користування 

новоутвореного освітнього закладу. 

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).  

 

 

Голова районноїради                      Іван Шкіндюк 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

 

 

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

          Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

            (Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про  створення комунального 

закладу освіти  «Голівська 

початкова школа  Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області» 

 

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

Україні”, ст.25 і 66 Закону України „Про освіту”,   Закону України „Про 

загальну середню освіту” (зі змінами), Кодексу законів про працю України, 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 06.05.2019 року та 

враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації (О.Чубатько), районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Створити комунальний заклад освіти «Голівська  початкова школа 

Верховинської районної  ради Івано-Франківської області».                                 

2. Затвердити Статут комунального  закладу  освіти «Голівська початкова 

школа  Верховинської районної  ради Івано-Франківської області» (додається). 

     3. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк):  

-  встановити доплату вчителю за керівництво новоствореним закладом освіти 

враховуючи, що кількість здобувачів освіти становить менше 20 учнів; 

- забезпечити сприяння у проведенні організаційно-правових заходів з 

реєстрації установчих документів та отриманні ліцензії на провадження 

освітньої діяльності. 

     4. Директору Голівської ЗОШ І-ІІ ступенів (П.Кіцнак) до 03.06.2019 року 

попередити у встановленому порядку педагогічних та технічних працівників 

про можливе скорочення відповідних посад у зв’язку з припиненням 

функціонування паралельних 1-4 класів (філія Шкірівській Грунь). 

     5. Сільському голові  села Голови Марії Сапріянчук забезпечити надання 

 



приміщення колишньої філії Шкірівський Грунь в тимчасове користування 

новоутвореного освітнього закладу. 

     6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).  

 

 

 

 

Голова районної ради                      Іван Шкіндюк 

 

 

 



               
 

 

                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про надання дозволу 

Верховинській ЦРЛ 

на списання альтанки 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листа Верховинської ЦРЛ № 158/01-

15 від 04.04.2019 р., 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 та постійної комісії районної 

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

забезпечення, районна рада 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл Верховинській центральній районній лікарні на 

списання шляхом ліквідації з балансу Верховинської ЦРЛ альтанки, 

інвентарний номер 10310041, первісна вартість - 4 024,00 грн., залишкова 

вартість - 0,00 грн., що розташована по вул. Жаб’євська, 70, с-ще Верховина 

поблизу терапевтичного відділення Верховинської ЦРЛ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

   



               
 

 

                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 травня 2019 року   

селище Верховина 
 

Про дозвіл КНП Яблуницька 

АЗПСМ на передачу в оренду 

примішення 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» розглянувши листа КНП Яблуницька АЗПСМ №18 від 15.04.2019 р., 

взявши до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

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

забезпечення та 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. Дозволити КНП Яблуницька АЗПСМ надати в оренду приміщення 

площею18 кв.м., що належить до спільної власності територіальних громад 

району за адресою: село Яблуниця, присілок Рівня, з метою розміщення аптеки 

терміном на 2 роки 11 місяців. 

2. КНП Яблуницька АЗПСМ встановити розмір орендної плати за оренду 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад району 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» і Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням 

районної ради від 25.06.2010 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак). 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

   



 
    

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять п’ята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 травня 2019 року                                                       

селище Верховина 
 

Про звіт Верховинського ККП 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», 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. Інформацію Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття та твердих побутових відходів 

та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших послуг 

взяти до відома 

2. 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). 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 
 

   



                                                                                                                               

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                          (Двадцять п’ята сесія) 
 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

                

Про звернення районної ради щодо проведення 

у селищі Верховина14-16 червня 2019 року  

другого Міжнародного форуму Східної та  

Центральної Європи «VIA CARPATIA» 

          

Беручи до уваги позицію окремих громадян району щодо не проведення у 

столиці Гуцульщини – Верховині з 14 по 16 червня 2019 року другого 

Міжнародного форуму Східної та Центральної Європи «VIA CARPATIA», в 

рамках якого 16 червня в урочищі «Запідок» відбудеться традиційне свято 

«Полонинське літо-2019», та поширювану інформацію і деструктивні гасла у 

мережі Інтернет окремих політиків про ймовірність блокування форуму, 

перекриття доріг, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» районна рада 

 

                                                    вирішила: 

 

          1. Схвалити звернення районної ради до жителів Верховинського району, 

селищного і сільських голів, громадськості Верховинщини щодо проведення у 

селищі Верховина14-16 червня 2019 року другого Міжнародного форуму 

Східної та Центральної Європи «VIA CARPATIA». 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

  
 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 

   



Жителям Верховинського району 

Селищному та сільським головам 

Громадськості Верховинщини 
 

                                          

Під час війни Вінстону Черчиллю принесли на розгляд бюджет 

країни. Полиставши документ, він запитав: 

– А де ж витрати на культуру? 

         – Так же йде війна! Яка культура? 

         – Якщо немає культури, тоді для чого ми воюємо? – здивувався 

Черчилль. 

                                                  Звернення 

Ми, депутати Верховинської районної ради, занепокоєні позицією 

окремих громадян району щодо не проведення у столиці Гуцульщини – 

Верховині з 14 по 16 червня 2019 року Другого Міжнародного Форуму Східної 

та Центральної Європи «VIA CARPATIA», в рамках якого 16 червня в урочищі 

«Запідок» відбудеться традиційне свято «Полонинське літо-2019». 

Поширювана інформація та деструктивні гасла у мережі «Інтернет» окремих 

політиків, які співпрацюють з підбурювачами у районі, про ймовірність 

блокування форуму, перекриття доріг завдають значної шкоди іміджу, 

популяризації  нашого автентичного, мистецького, туристичного краю, адже 

саме такі форуми відкривають нас усьому світу. 

У роботі міжнародної конференції в рамках форуму візьмуть участь 

представники української та європейської  спільноти політиків, інтелектуалів, 

дипломати, посли, державні, громадські , культурні діячі, які 

обговорюватимуть питання стратегії розвитку Карпатського регіону в усіх 

вимірах. Це подія європейського, світового значення, яка відбудеться у 

найвисокогірнішому в Україні Верховинському районі. Головним 

організатором та натхненником форуму є народний депутат, голова  Комітету з 

питань культури і духовності Верховної Ради Микола Княжицький, при 

допомозі якого протягом останніх років прокладено асфальтне покриття на 

дорогах державного значення. 

Так, не все вдалося зробити. Проте на дорогу державного значення Р-62 

«Криворівня – Чернівці» виділено з державного бюджету 20 млн. грн. (до 

прокладання асфальту в сторону Устерік ось-ось приступлять); на дорогу 

«Татарів-Кам’янець-Подільський» – 100 млн. грн. Оголошено тендер – і 

плануються роботи влітку. Проводиться ремонт двох мостів: на Буковецькому 

перевалі та перед Кривополем. Коштів у районному бюджеті немає, однак 

Районна влада робить усе для того, щоб біля центрального ринку, стадіону 

«Черемош» у Верховині також здійснено ремонт дороги.  

Люди, які закликають і провокують дестабілізацію у районі, закликають 

перекривати дорогу, свідомо прирікають Верховинщину на ізоляцію, 

відмовитися від проведення подій європейського та світового значення. 

Закликаємо не піддаватися окремим політикам, які співпрацюють з 

підбурювачами у районі.  



Представники держави, уряду, політики, дипломати, інвестори їдуть до 

нас, щоб виробити стратегію розвитку Гуцульського краю, Карпатського 

регіону, вкласти інвестиції в економіку, а ми хочемо дорогу перекривати. Та до  

нас ніхто більше не приїде, і ми залишимося зі своїми бідами і такими 

дорогами, як є, наодинці. Ніхто не подивиться у наш бік. З нами не захочуть 

більше говорити і мати справу. Цього ми хочемо?! Звичайно, що ні! 

Ми кажемо твердо і переконливо: Міжнародному Форуму «VIA 

CARPATIA» бути у Верховині і закликаємо справжніх патріотів, ґаздів-гуцулів, 

громадськість краю не піддаватися впливу підбурювачів з гарячими головами. 

Будьмо виваженими, тверезо мислячими  і достойними. 

Верховина має стати культурною столицею, туристичною Меккою  

України, міжнародним центром матеріальної і духовної культури гуцулів.  
 

 

 

 

Прийнято на ХХV сесії районної ради 

VІІ демократичного скликання 

22 травня 2019 року 

 

 



                                                                        

                                                                                                                               

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                          (Двадцять п’ята сесія) 
 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

                

Про звернення районної ради про збереження  

гірських та високогірних районів як окремих 

адміністративно-територіальних одиниць 

          

Беручи до уваги соціально-економічні, історико-географічні, 

демографічні, етнічні та культурно-мистецькі автентичні чинники,  значну 

географічну віддаленість, важкодоступність, розсіяну (дисперсну) форму 

поселення гірського населення, ускладнені  можливості гірських жителів 

користуватися медичними, освітніми, культурними, адміністративними та 

іншими послугами, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» районна рада 

 

                                                    вирішила: 

 

          1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, голови 

Верховної Ради України Андрія Парубія, депутатів Верховної Ради України: 

Миколи Княжицького, Олега Березюка, Сергія Соболєва, Анатолія Матвієнка,  

Юлії Тимошенко, Ігоря Солов’я,   Михайла Довбенка,  Олександра  Шевченка, 

Юрія Бабія, міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо адміністративно-територіального устрою  базового та районного рівнів 

області «Про збереження високогірного Верховинського району як окремої 

адміністративно-територіальної одиниці» (додається). 

2. Звернення надіслати Президенту України Володимиру Зеленському, 

Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, голові Верховної Ради 

України Андрію Парубію, депутатам Верховної Ради України: Миколі 

Княжицькому, Олегу Березюку, Сергію Соболєву, Анатолію Матвієнку,  Юлії 

Тимошенко, Ігоря Солов’я,   Михайла Довбенка,  Олександра  Шевченка, Юрію 

Бабію, міжвідомчій регіональній робочій групі з підготовки пропозицій щодо 

   



адміністративно-територіального устрою  базового та районного рівнів області  

про збереження гірських та високогірних районів як окремих адміністративно - 

територіальних одиниць. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

(Ю.Ванджурак). 

  
 

 
 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 
 



Президенту України  

Зеленському В.О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 
 

Голові Верховної Ради України  

Парубію А.В. 
 

Міжвідомчій регіональній робочій групі 

з підготовки пропозицій щодо  

адміністративно-територіального устрою 

базового та районного рівнів в Івано-

Франківській області 
 

Народним депутатам України: 

  Миколі Княжицькому, Олегу Березюку, 

  Сергію Соболєву,  Анатолію Матвієнку,   

  Юлії Тимошенко, Юрію Солов’ю,   

  Михайлу Довбенку,  Юрію Бабію 

  Олександру Шевченку,  

                           

 

        

                                                                                     ЗВЕРНЕННЯ 

 
 

Жителі Верховинського району та громадськість краю висловлюють 

глибоке занепокоєння щодо подальшої долі гірських та високогірних районів 

під час проведення децентралізації органів державної влади та 

адміністративно-територіальної реформи в Україні. Разом з нами 

промовляють жителі та громади усіх 25 гірських регіонів Чернівецької, Івано-

Франківської, Закарпатської та Львівської областей. А це більше пів мільйона 

громадян України, з думкою яких потрібно рахуватися.  

Ми вже не просимо, а волаємо на всі груди зберегти Верховинський 

район та всі гірські і високогірні райони як окремі адміністративно-

територіальні одиниці, беручи до уваги соціально-економічні, історико-

географічні, демографічні, етнічні, культурно-мистецькі автентичні чинники. 

Слід зважити і на те, що більшість гірських районів – це прикордонні райони, 

і тому для них має бути особливий, стратегічно виважений державний підхід. 

В проекті Закону України «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України» передбачено, що  – адміністративно-територіальна одиниця, 

яка складається з громад, загальна чисельність населення яких становить не 

менше 150,0 тис. жителів, проте на територіях із щільністю населення менше 

середньої щільності населення відповідної області район може мати меншу 

кількість жителів, якщо площа такого району перевищує середню площу 

району по області. Саме високогірні та гірські райони Карпат мають щільність 



населення меншу середньої по області, а площу більшу, ніж середня по 

області, і відповідають нормам зазначеного проекту Закону, який дозволяє 

зберегти статус їх як окремих районів. 

        Протягом п’яти років районні ради гірських регіонів України та 

Карпатський форум народовладдя, який об’єднав органи місцевого 

самоврядування у монолітне ядро для відстоювання прав та інтересів горян, 

надсилали до Президента, Кабінету Міністрів, парламенту, народних 

депутатів України численні звернення і вимагали збереження гірських районів  

при проведенні реформаторських процесів в Україні. Так, реформи проводити 

потрібно, щоб виробити чітку модель державної влади та територіального 

устрою в Україні і привести їх до європейських стандартів. Вважаємо, що під 

час реформаторської політики необхідно враховувати і досвід країн Європи, 

зокрема Польщі. У Польщі збережено два гірські повіти: Бещадський 

(населення 22 тис. осіб., площа 1139 кв. км) та Ліський (населення 26,5 тис. 

осіб., площа 834,9 кв. км.). Ми абсолютно відповідаємо їхнім критеріям, 

структурі та конфігурації. На превеликий жаль, керівництво держави та 

Уряду, наші законотворці з невідомих причин категорично відкидають або 

просто нівелюють ландшафтно-кліматичні, географічні, демографічні, 

соціальні та інші специфічні особливості гірських регіонів Українських 

Карпат. Населені пункти, які розташовані у гірській та високогірній 

місцевості, позбавлені соціальної інфраструктури – системи соціально-

побутового   обслуговування, зв’язку,   транспортної доступності (у 

високогір’ї дороги взагалі відсутні). Чималі проблеми з енергозабезпечення. 

Для прикладу, у Верховинському районі віддаль до центру надання 

адміністративних послуг сягає 30 – 50 км (в разі об’єднання районів сягатиме 

100-150 км і більше). Акцентуємо Вашу увагу на однобічному, 

невиправданому підході до об’єднання районів у рівнинних та гірських 

районах України. 

          Вважаємо неприпустимою ліквідацію гірських районів і надмірну 

віддаленість органу управління від об’єктів соціально-культурної 

інфраструктури, інакше така реформа буде працювати проти людини і 

неодмінно потерпить крах. А її наслідки можуть призвести до соціальної 

напруги в суспільстві та гірських регіонах України.  

          Ми повинні розвиватися комплексно, у теперішніх межах, оскільки 

маємо особливі умови господарювання, які налагоджувалися мудрими 

предками століттями. Комплексний розвиток гірських територій бачимо 

тільки в єдиних адміністративно-територіальних одиницях, тому вимагаємо 

зберегти гірські райони незалежно від кількості об’єднаних територіальних 

громад всередині їх. Аби не згасло життя у горах, доконче потрібно зберегти 

мережу соціально-культурних установ, зокрема районних, дільничних 

лікарень і ФАПів, загальноосвітніх шкіл, дитячих садків у високогір’ї тощо.  

У наших регіонах збережено гірське лісове, полонинське 

етногосподарство. Працею протягом багатьох століть витворено специфічну, 

розсіяну на гірських присілках («у верхах») дисперсну форму поселення, дуже 

цінну традиційну культуру полонинського пастушого господарства, 



виробництва органічної м’ясо-молочної харчової продукції, гірського лісового 

господарства, гірського дерев’яного будівництва та деревообробки, народних 

ремесел і промислів, прикладного і декоративного мистецтва та християнської 

етнодуховності. Невже ви хочете, щоб оце безцінне карпатське золото зникло у 

горах назавжди? Щоб карпатські легені – ліси канули у безвідь? 

Цього допустити не можна. Не можна загубити Карпатський край, 

знехтувати правом жити і ґаздувати у своїх горах, за завітами великий предків. 

Віримо, що Карпати житимуть –  і люди господарюватимуть на своїй, Богом 

даній рідній батьківській землі. 
 

 
 

 

 
 

Прийнято на ХХV сесії 

Верховинської районної ради  

сьомого демократичного   

 скликання 22 травня 2019 року. 



 

 
  

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

ремонту автомобільних доріг та мостів 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила : 

 

1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., 

Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської 

обласної ради Сича О.М. щодо негайного проведення ремонтних робіт на 

автодорогах Р-24 та Р-62 у Верховинському районі (додається). 

2. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті” та розмістити на 

інтернет- сторінці районної ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 
 

 



Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Міністру інфраструктури України 

Омеляну В.В. 

Голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Гончаруку О.Р. 

Голові Івано-Франківської обласної ради 

Сичу О.М. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані станом 

автомобільних доріг та мостів у Верховинському районі Івано-Франківської 

області та затягуванням проведення ремонтних робіт на автодорогах 

державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» і Р-62 

«Криворівня–Чернівці». Ще в 2016 були виділені кошти на ремонт автодороги 

державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський». Але на даний час 

ця дорога не відремонтована. 

В 2017 та за 2018 році було відремонтовано лише 6 кілометрів цієї 

автодороги. На даний час 23 кілометри автодороги «Татарів-Кам’янець-

Подільський» від селища Ворохта до села Ільці та 7 кілометрів від селища 

Верховина до села Криворівня перебуває в непроїзному стані, ділянки  10+00-

20+00, 21+00-34+00, 40+00-40+550, 41+00-48+00 потребують термінового 

ремонту. 

Те саме відбувається з ремонтом автомобільної дороги Р-62 «Криворівня – 

Чернівці». До сьогоднішнього дня ремонт цієї автодороги не закінчено. Дорога 

від села Верхній Ясенів до села Усть-Путила перебуває в жахливому стані. 

Крім того в аварійному стані знаходяться мости на 30км та 50 км 

автодороги державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський». В 

любий момент аварійні мости можуть розрушитись що буде мати катастрофічні 

наслідки. Верховинський район буде повністю ізольований. Ще ніколи, 

починаючи з часів австро-угорської імперії, гуцули не мали таких жахливих 

доріг! І з кожним днем стан цих доріг погіршується! 

Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада просить Вас 

вжити дієвих заходів для проведення ремонтних робіт на автодорогах 

Верховинського району та невідкладно провести ремонт аварійних мостів. 

 

Прийнято на двадцять п’ятій сесії 

Верховинської районної ради VІI 

демократичного скликання  

22 травня 2019 року. 



 
  

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 травня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

автомобільних доріг місцевого 

значення 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила : 

 

1. Схвалити текст звернення до голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської обласної 

ради Сича О.М. та директора ДП «Івано-Франківський облавтодор» Бондарчука 

І.В. щодо автодоріг місцевого значення у Верховинському районі (додається). 

2. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті” та розмістити на 

інтернет - сторінці районної ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                        Іван Шкіндюк 
 

 

 



Голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Гончаруку О.Р. 

Голові Івано-Франківської обласної ради 

Сичу О.М. 

ДП «Івано-Франківський облавтодор»  

 

Звернення 

Депутати Верховинської районної ради глибоко стурбовані станом 

місцевих автомобільних доріг у Верховинському районі. Вже більше десяти 

років дороги місцевого значення на території району не ремонтуються. Деякі з 

них перебувають в непроїзному стані. 

В той же час кошти, які в 2019 році виділені з державного дорожнього 

фонду, знаходяться на рахунках департаменту будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 

облдержадміністрації і на даний  час не використовуються. Вже розпочинається 

літо, а ремонтні роботи на місцевих та комунальних дорогах району не 

проводяться. 

Питання якості автомобільних доріг є одним з найпріоритетніших для 

Верховинського району. Затягування з проведення ремонтних робіт на 

автодорогах Верховинщини, викликає обурення жителів району та приводить 

до зростання соціальної напруги. 

Крім того, в зв’язку з поганими погодними умовами на території району 

пошкоджене дорожнє полотно на дорогах, замулені кювети та труби, відбулися 

зсуви та розмиви земельного полотна місцевих автодоріг. Однак,  згідно з 

розпорядженням ДП «Івано-Франківський облавтодор», філія «Верховинська 

ДЕД» з 15 травня 2019 року не виконує роботи по експлуатаційному утриманні 

автомобільних доріг у Верховинському районі, іншим організаціям теж не 

доручено виконувати зазначені роботи.  

Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада просить Вас 

зробити розпорядником коштів, призначених для проведення ремонтних робіт 

на місцевих автодорогах Верховинського району, - відділ житлово-

комунального господарства та будівництва Верховинської 

райдержадміністрації та забезпечити належне утримання автодоріг району у 

літній та осінньо-зимовий період. Це дасть можливість громаді району 

впливати на прийняття рішень та запобігти затягуванню з проведенням 

ремонтних робіт на місцевих та комунальних автодорогах району, зняти 

соціальну напругу серед населення району. 

 

Прийнято на двадцять п’ятій сесії 

Верховинської районної ради VІI 

демократичного скликання  

22 травня 2019 року. 
 


