
Порядок денний  

другої  сесії 

восьмого демократичного скликання 

 
 

від 24 грудня 2020 року           поч. об 11.00 год. 

 

1. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.  

 

2. Про районний бюджет на 2021 рік. 

 

3. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 

рік. 

4. Про районну програму розвитку місцевого самоврядування у 

Верховинському районі на 2021 рік. 

 

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 10.12.2020 року «Про 

обрання складу постійних комісій». 

 

6. Про звернення районної ради. 

 

7. Про звернення районної ради. 

 

8. про депутатський запит О.Петріянчук. 
 



 

                                                                                                                     

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Друга  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 грудня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації,  Івано-Франківської обласної ради, департаменту 

охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА щодо виділення коштів на 

придбання необхідного ренгенапарату на 2 робочих місця для 

консультативної поліклініки КНП «Верховинська районна лікарня ВРР». 

 

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

сайті районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію районної ради 

з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, пенсійного 

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

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

 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

 



Івано-Франківській обласній   

державній адміністрації 

 

      Івано-Франківській обласній раді 

 

      Департаменту охорони здоров’я  

       Івано-Франківської ОДА 
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

звертаємось до Вас з проханням щодо виділення коштів на придбання 

необхідного рентгенапарату на 2 робочих місця для консультативної 

поліклініки КНП «Верховинська районна лікарня ВРР».  

Звертаємо Вашу увагу на те, що у консультативній поліклініці  

Верховинської районної лікарні,  вийшов з ладу рентгенапарат, який був 

придбаний ще у 1983 році. Наявний фінансовий ресурс Верховинського 

району не забезпечує мінімальні потреби на захищені статті видатків та немає 

можливості придбання нового повноформатного рентгенодіагностичного 

обладнання на 2-робочих місця, для виявлення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 та ранніх стадій  туберкульозу, онкологічних і інших захворювань. 

На даний час  відмічається ріст захворюваності жителів району на вищевказані 

захворювання, які на жаль із-за відсутності належного обладнання  

виявляються в пізніх та запущених стадіях.  

Тому, просимо Вас посприяти у виділення коштів з «Фонду боротьби з 

коронавірусом»  на придбання вкрай необхідного рентгенапарату не тільки для 

опорних лікарень,  але й для нашого високогірного Верховинського району.  

 

Сподіваємося на Вашу підтримку і допомогу. 

 

 

 

 Прийнято на ІІ  сесії районної ради  

 VІІ демократичного скликання  

      від 24 грудня  2020 року 

 



 

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

              Івано-Франківської області 

                                Восьме демократичне скликання 

                                                 (Друга сесія) 

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  24 грудня 2020 року 

селище Верховина 

     

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2020 рік 

                                       

                                       

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної ради від 

20.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік», рекомендаціями 

постійної комісії районної ради з питань податків, бюджету і фінансів  від 

22.12.2020 року № 2,  районна рада  

 

       вирішила: 

 

         1. Внести  зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету - відділ культури, молоді та спорту районної 

державної адміністрації, а  саме: зменшити призначення за КПКВК 1014030 

КЕКВ 2111 в сумі 1500 гривень, та збільшити КЕКВ 2120 в сумі 1500 гривень, 

зменшити призначення за КПКВК 1014060 КЕКВ 2111 в сумі 2000 гривень, та 

збільшити КЕКВ 2120 в сумі 2000 гривень. 

         2. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації: 

         2.1. Зменшити призначення за КПКВК 0611010 КЕКВ 2220 - 10 000 

гривень, за КПКВК 0611090 КЕКВ 2210 - 3000 гривень, КЕКВ 2240 - 600 

гривень, КЕКВ 2250 - 1000 гривень, КЕКВ 2275 - 310 гривень, за КПКВК 

0611150 КЕКВ 2210 - 600 гривень, КЕКВ 2240 - 610 гривень, КЕКВ 2250 - 960 

гривень, за КПКВК 0611161 КЕКВ 2210 - 10844 гривень, КЕКВ 2272 - 2700 

гривень, КЕКВ 2275 - 577 гривень, 0615031 КЕКВ 2210 - 10006 гривень, КЕКВ 

2275- 165 гривень, КЕКВ 2250 - 3780 гривень, КЕКВ 2240 - 3000 гривень, 

КЕКВ 2220 - 2000 гривень, 0611170 КЕКВ 2210 - 15032 гривень, КЕКВ 2273 - 

4000 гривень, за КПКВК 0611162 КЕКВ 2210 - 3992 гривень, за КПКВК 

0611020 КЕКВ 2210 - 19697 гривень (ЗОШ району), 0611020 КЕКВ 2210 - 

 



20000 гривень, КЕКВ 2800 - 2000 гривень,  КЕКВ 2273 - 20000 гривень 

(ліцей№1). 

          2.2. Спрямувати за КПКВК 0611020 КЕКВ 2273 -  134873 гривень. 

          3. Внести зміни до планових призначень головних розпорядників 

бюджетних коштів :  

3.1. Зменшити призначання по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації: 

- за КПКВК  1011100 КЕКВ 2111 – 181823 гривень;   

          -  за КПКВК 1013131 КЕКВ 2210 – 7701 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 2100 гривень; 

          -  за КПКВК 1013242 КЕКВ 2730 – 20000 гривень; 

          -  за КПКВК 1015011КЕКВ 2210 – 9880 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 9540 гривень; 

          -  за КПКВК 1015012 КЕКВ 2210 – 300 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 3900 гривень; 

          -  за КПКВК 1014020 КЕКВ 2240 – 17940 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 2100 гривень; 

          -  за КПКВК 1014030 КЕКВ 2275 – 17300 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 625 гривень; 

                                               КЕКВ 2273 – 2100 гривень; 

          -  за КПКВК 1014060 КЕКВ 2275 – 15041 гривень; 

                                               КЕКВ 2250 – 2750 гривень; 

                                               КЕКВ 2240 – 49000 гривень; 

                                               КЕКВ 2210 – 53 гривні. 

               3.2. Збільшити призначення головним розпорядникам бюджетних 

коштів відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020 

КЕКВ 2273 для оплати за спожиту електроенергію в сумі 340 000 гривень, 

відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації  за 

КПКВК 1014060 КЕКВ 2240 – 53 гривні, за КПКВК 1014030 КЕКВ 2275 – 

2100 гривень. 

4.  Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 124000 гривень та збільшити призначення   

головного розпорядника коштів районного бюджету - районної державної 

адміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0218110, 

КЕКВ 2210 – 109836 гривень, КЕКВ 2240 – 14164 гривень на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації, що мала місце на території району у червні 

2020 року для спрямування їх: 

- на придбання матеріалів для відновлення пішохідного моста біля 

господарства Ковбаснюк Марії Петрівни (учасника УПА) на присілку Долина, 

урочище Маричинівський Горб, с. Красноїлля – 10000 гривень; 

-   на придбання паливно-мастильних матеріалів – 49933 гривень; 

-    на придбання матеріалів (труб та габіонних ящиків)– 49903 гривень; 

-   на відновлення автомобільної дороги комунального значення по прис. 

Грашпарівка – 14164 гривень. 

      5. Внести зміни до планових призначень головного розпорядника 



бюджетних коштів – управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, зменшивши призначення за КПКВК 0813160 

передбачені на реалізацію заходів «Програми соціального захисту фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги на 2020 рік» в сумі 625 гривень відповідно 

збільшивши призначення за  КПКВК 0813242 «Інші заходи в сфері 

соціального захисту населення» для здійснення виплат щомісячної грошової 

допомоги бійцям-добровольцям. 

   6.  Зменшити  доходи загального фонду районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  в 

сумі 145544 гривень та відповідно зменшивши по головному розпоряднику - 

відділу освіти районної державної адміністрації - 145544 гривень  за КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 60000 гривень і 

за КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» 85544 гривень. 

7. Внести зміни до планових призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів – районної ради, зменшивши призначення за  КПКВК 

0110150 КЕКВ 2240 – 3110 гривень та збільшивши їх КЕКВ 2120 – 3110 

гривень. 

            8. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації:                    

            8.1. Зменшивши призначення за КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 – 32623 

гривні, КЕКВ 2272 - 3000 гривень, за КПКВК 0611090 КЕКВ 2111 – 6462 

гривні, КЕКВ 2120 – 13719 гривень, за КПКВК 0611150 2111 –  16476 гривні, 

КЕКВ 2120- 3626 гривень, за КПКВК 0611161 КЕКВ 2240 - 8500 гривень, за 

КПКВК  0615031 КЕКВ 2111 - 58248 гривень, КЕКВ 2120 - 14998 гривень, за 

КПКВК 0611020 КЕКВ 2230 - 75000 гривень, КЕКВ 2250 - 1140 гривень, 

КЕКВ 2272 - 23485 гривень, за КПКВК 0611162 КЕКВ 2210 - 42579 гривень, 

КЕКВ 2240 - 9900 гривень, КЕКВ 2730 - 6140 гривень, за КПКВК 0611020 

КЕКВ 2210- 16340 гривень. 

          8.2. Збільшити призначення за КПКВК 0611010 КЕКВ 2120 – 43371 

гривні, за КПКВК 0611161 КЕКВ 2120 - 12077 гривень, за КПКВК 0611020 

КЕКВ 2273 - 11000 гривень (ліцей), за КПКВК 0611020 КЕКВ 2111 - 146174 

гривень, КЕКВ 2120 - 103274 гривні, за КПКВК  0615031 КЕКВ 2111 - 16340 

гривень. 

  9. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  станом 

на 01.01.2020 року по загальному фонду районного бюджету за КБКД 

41051100 «Освітня субвенція» в сумі 50000 гривень спрямувати  за КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 в 

сумі 50000 гривень (придбання оргтехніки для Гринявської ЗОШ, 

Черемошнянської ЗОШ, Стебнівської ЗОШ, В.Ясенівської ЗОШ, Головівської 

ЗОШ, Красноїльської ЗОШ, Криворівнянської ЗОШ, Кривопільського ліцею 

ім.В.Портяка), передавши зазначені призначення до спеціального фонду 

бюджету розвитку. 



7.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради            Юрій Філипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

              Івано-Франківської області 

                                Восьме демократичне скликання 

                                                 (Друга сесія) 

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

 

від 24 грудня 2020 року 

селище Верховина 

     

Про депутатський запит  

О.Петріянчук 
 

                                                

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

самоврядування в Україні, статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад»,  районна рада  

 

       вирішила: 

 

1. Депутатський запит О.Петріянчук щодо виділення додаткових коштів 

та виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт кабінетів на 

першому поверсі Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які не були включені до 

ремонтних робіт у 2020 році направити на розгляд голові Верховинської 

районної державної адміністрації Бровчуку В.П., Верховинському селищному 

голові Мицканюку В.М.. 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у 

місячний термін. 

 

 

 

 

Голова районної ради            Юрій Філипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
    

від   24   грудня   2020 року 

селище Верховина 
 

 

Про внесення змін до рішення  

районної ради від 10.12.2020 року 

«Про обрання складу постійних  

комісій районної ради» 
 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
 

вирішила: 
 

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

складу постійних комісій районної ради» наступні зміни: 

1.1. Вивести Дзюбака Михайла Петровича із складу постійної комісії 

районної ради з питань податків, бюджету та фінансів; 

1.2. Ввести депутата районної ради Романюка Василя Васильовича в 

склад постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

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

законності та правопорядку; 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Юрій Філипчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Друга  сесія)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 грудня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про районний бюджет  

на 2021 рік 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2021 рік»,  районна рада   

вирішила: 

 

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи районного бюджету у сумі 112200 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету - 112200 гривень згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 112200   гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 112200 гривень  згідно з 

додатком 3 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 

1000 гривень, що становить 1 відсоток  видатків загального фонду районного 

бюджету, визначених цим пунктом;  

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 2200 гривень, що 

становить 2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом.  

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення. 

 3. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік: 

         1) до доходів загального фонду районного  бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України; 

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо районного 

бюджету. 

 



4. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

  оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

    заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються 
за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету. 
          5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду.  

          6.  Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  

бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

           7. Надати право  фінансовому  управлінню  районної  державної    

адміністрації (В.Ватаманюк) в процесі виконання районного бюджету: 



 

- за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного 

бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 

межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а 

по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі 

змін, внесених до рішення; 

    - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань 

податків, бюджету і фінансів (О.Петріянчук) при внесенні змін та доповнень 

до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї 

доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим 

затвердженням на сесії районної ради. 

 8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                         

(В.Ватаманюк) після затвердження місцевих бюджетів на 2021 рік провести їх 

аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в асигнуваннях 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання 

медикаментів  та перев’язувальних матеріалів , за енергоносії, які  

споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь - якої  

простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати його районній 

раді  до 01.04.2021 року. 

  9.  Районній державній адміністрації спільно з районною радою 

виділяти: 

- кошти з резервного фонду районного бюджету на здійснення заходів 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 

«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету», а в обсягах більше 10,0 тис. гривень – після погодження з 

постійною комісією районної ради з питань податків, бюджету і фінансів, крім 

заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави. 

10. Районній державній адміністрації щоквартально подавати 

інформацію  районній раді  про виконання районного бюджету  у 2021 році  за 

доходами і видатками. 

          11. Додатки 1,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

       12. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                              Юрій Філипчук  

 

 

                                                                             
 



 

ПРОГНОЗ 

районного бюджету на 2022-2023 роки 

 

 

Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за 

звітним періоди регламентовано частиною першою  статті 75 Бюджетного 

кодексу України. 

Прогноз місцевого бюджету – документ, що визначає прогнозні 

показники фінансових ресурсів місцевого бюджету на два наступні за 

плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які 

здійснюються органом місцевого самоврядування і є орієнтиром бюджетної 

політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому 

періоді для збалансування  напрямів політики розвитку з бюджетними 

можливостями. 

Подається прогноз до відповідних місцевих рад разом з проєктом 

рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом 

Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за 

плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та 

схвалюється місцевими державними адміністраціями. 

Прогноз Основних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на 2021 – 2023 роки, схвалений постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2020 року № 671, передбачає ріст індексу 

споживчих цін на 106,2 відсотка у 2022 році та 105,3 відсотка у 2023 році.  

Середньомісячна заробітна плата зростатиме впродовж 2021 – 2023 років  у 

середньому на 7,7 відсотка щорічно на фоні зниження безробіття  (з 9,2 

відсотка у 2021 році до 8 відсотків  у 2023 році).  

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 14.08.2020 року 

№05110-14-6/25094 розмір мінімальної заробітної плати у 2022 році складе 

6700 гривень (з ростом до попереднього року на 7,2 відсотка), у 2023 році – 

7160 гривень (з ростом на 7,1 відсотка). Розмір І-го тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки прогнозується у 2022 році на рівні 2983 гривень (ріст 7,3 

відсотка),  у 2023 році на рівні 3195 гривень (ріст 7,3 відсотка). У 2021-2023 

роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься 

темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного 

індексу споживчих цін на 2021 рік. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум 

прогнозується на рівні 2189 гривень, з 1 липня 2021 року – 2294 грн., з 1 

грудня 2021 року – 2393 гривень, з 1 січня 2022 року – 2393 гривень, з 1 липня 

2022 року – 2508 гривень, з 1 грудня 2022 року – 2589 гривень, з 1 січня 2023 

року – 2589 гривень, з 1 липня 2023 року – 2713 гривень, з 1 грудня 2023 року 

– 2778 гривень.  

Витрати місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв у 2022-2023 зростатимуть у середньому на 7,3 відсотків. 

Бюджетна і податкова політика на районному рівні у середньостроковій 

перспективі, як і у 2020 році має бути спрямована на вирішення наступних 

основних завдань: 



 

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів району та 

забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців району і 

економічного розвитку району;  

мінімізації ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок 

збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням 

законодавства про працю суб’єктами господарювання та недопущення 

зростання недоїмки до місцевих бюджетів;  

забезпечення у ході затвердження та виконання місцевих бюджетів 

збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на 

пріоритетних напрямах розвитку району, урахування в показниках бюджетів у 

повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та 

розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості 

за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг; 

підвищення ефективності здійснення видатків місцевих бюджетів 

шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства 

учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової 

дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, збільшення 

прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного 

моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та  якісних 

показників здійснення видатків місцевих бюджетів.  

Бюджетна політика на період 2022-2023 років в районі 

спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності 

фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального 

захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності 

для кожного громадянина. 

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення 

інвестиційної складової місцевих бюджетів, підтримка економічного 

зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, 

стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, 

реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, 

зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Індикативні прогнозні показники  районного бюджету  

на 2022-2023 роки 
                                                                                                            ( грн.) 

 

Показники 
2022 рік,  

прогноз 
2023 рік, прогноз 

Доходи районного бюджету  (без 

трансфертів)  
5220300 

6100200 

 

- доходи спеціального фонду 10000 15000 

Видатки місцевих бюджетів, всього 5920030 6852600 

В тому числі видатки по основних 

галузях 
  

Органи місцевого самоврядування 5920030 6852600 

 

1. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та 

результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної 

політики. 

 Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей району та 

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

 - поліпшення інноваційної складової промислового розвитку;  

 - розвиток туристично-сервісної інфраструктури; 

           - створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення 

роботи центрів надання адміністративних послуг.  

 

          2. Наповнення районного бюджету.  

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету 

району: 

         - збільшення кількості робочих місць; 

         - своєчасна виплата заробітної плати; 

         - сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку району; 

         - проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, 

легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру 

заробітної плати. 

 

 

 

Начальник фінансового управління  

районної державної адміністрації                               Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

      



      

  

 

Додаток № 1 

до рішення сесії районної ради 

"Про  районний бюджет  на 2021 рік"                                                      

від  24.12.2020 р. 

Доходи Верховинського районного бюджету на 2021 рік 

 
    

  

Код 

Найменування згідно 

 з класифікацією доходів 

бюджету 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього 
в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

10000000 Податкові надходження 17 000 17 000     

11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 
17 000 17 000     

11020000 Податок на прибуток підприємств 17 000 17 000     

11020200 
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної 
власності  

17 000 17 000     

20000000 Неподаткові надходження 95 200 95 200     

21000000 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
6 000 6 000     

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до 
відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна 
або комунальна власність, 

6 000 6 000     

22000000 

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності 
89 200 89 200     

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності  

89 200 89 200     

  

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

112 200 112 200     

  Всього доходів 112 200 112 200     



 

Начальник фінансового управління                                       Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                          

Додаток 3                                                                                        
до рішення сесії районної ради" Про 

районний бюджет на 2021рік"   від       

24.12.2020 року                                                                                                                                                     

        РОЗПОДІЛ    

                                                                                 видатків Верховинського районного бюджету на 2021 рік   

Код 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

Типової 

прогамної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

Код 

функціонал

ьної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету 

Код 

Функцонал

ьної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

    

Загальн

ий 

фонд   

      

Спеціальний фонд 

РАЗО

М  

усього 

  

з них 

  усьо

го 

  
видатки 

споживан

ня 

з них 

видат

ки 

розвит

ку   

  

  



місцевих 

бюджетів 

місцевих 

бюджетів 

видатки 

спожива

ння 

опла

та 

прац

і 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії 

видат

ки 

розвит

ку 

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвит

ку 

опла

та 

прац

і 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії 

1 2 
    

3  4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 15 

0100000       Районна рада 
110000,

0 110000,0 

8200

0,0 5000,0               

11000

0,0 

0110000       Районна рада 
110000,

0 110000,0 

8200

0,0 5000,0               

11000

0,0 

0110150 0150 0111 0111 

Організаційне, 
інформаційно-
аналітичне та 
матеріально-технічне  
забезпечення 
діяльності районної 
ради та її виконавчого 
комітету 

110000,

0 110000,0 

8200

0,0 5000,0               
11000

0,0 

3700000       

Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації  
2200,0 2200,0                   2200,0 

3710000 

  

    

Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації  
2200,0 2200,0                   2200,0 



3718700 8700 0133 0133 Резервний фонд  2200,0 2200,0                   2200,0 

        ВСЬОГО ВИДАТКІВ 

112200,

0 112200,0 

8200

0,0 5000,0               

11220

0,0 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

        

Начальник 

фінансового 

управління 

       

Всеволод 

Ватаманю

к 

 

      

 

 

 

 


