
 

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  03 липня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо збереження Верховинського 

району як адміністративно- 

територіальної одиниці 

          

Беручи до уваги рішення селищної та сільських рад Верховинського 

району «Щодо збереження Верховинського району як окремої адміністративно-

територіальної одиниці», відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» районна рада 
 

                                                    вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Зеленського 

В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., голови  Верховної Ради 

України   Разумкова Д.О., голови Івано-Франківської облдержадміністрації 

Федоріва В.В., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М. про 

збереження Верховинського району як окремої адміністративно-територіальної 

одиниці (додається). 

2. Звернення надіслати  Президенту   України Зеленському В.О., Прем’єр-

міністру України Шмигалю Д.А., голові  Верховної Ради України   Разумкову 

Д.О., голові Івано-Франківської облдержадміністрації Федоріву В.В., голові 

Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М..  

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Маківничука І.М.. 

  
 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 03 липня  2020 року  

                               Президенту України 

                            Зеленському В.О. 

                                                  Голові Верховної Ради України 

                        Разумкову Д.О. 
                                        Прем’єр-міністру України 

                      Шмигалю Д.А. 
                                                        Голові Івано-Франківської обласної  

                                   державної адміністрації 

                   Федоріву В.В. 

                                                                   Голові Івано-Франківської обласної ради 

              Сичу О.М. 

 ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати районної ради просимо Вас зберегти наш найвисокогірніший 

Верховинський район в Україні як окрему адміністративно-територіальну 

одиницю (середня висота: 901 метр над рівнем моря).  

Специфіка Верховинського району особлива, полягає у значній 

географічній віддаленості територій, транспортній важкодоступності, дорожній 

ізольованості двома високими гірськими перевалами – Кривопільським і 

Буковецьким. Населені пункти Верховинського району розташовані у гірській 

та високогірній місцевості, вони позбавлені необхідної соціальної 

інфраструктури – системи соціально-побутового   обслуговування, 

зв’язку,  транспортної доступності (у високогір’ї автомобільні дороги взагалі 

відсутні). Комунальні дороги у високогірній присілковій місцевості, де відсутнє 

елементарне тверде покриття, потребує будівництва більше однієї тисячі 

кілометрів. Віддаль до центру надання адміністративних послуг сягає 30 – 80 

км..  

В горах, особливо важка ситуація настає під час повеней, які трапляються 

майже щорічно. Проходить розвивання доріг, руйнування мостів та мостових 

переходів, внаслідок утворених селевих потоків відбуваються зсуви на дороги, 

житлові будинки, господарські будівлі, внаслідок чого відсутня можливість 

виїзду транспорту за межі району. За таких умов, в умовах теперішньої пандемії 

коронавірусної хвороби немає можливості доставки хворих до опорної лікарні в 

м. Косові, у зв’язку з чим опорна лікарня має бути створена у Верховині щоб 

люди своєчасно могли отримувати відповідну медичну допомогу.   

У районі налічується  43 села, до яких входять понад 200 присілків де 

проживає більше 15 тисяч жителів або половина населення від усіх жителів 

району.  Вони  розташовані  високо  в горах, де  немає  ані доріг, ані  освітніх,  

медичних чи інших соціальних закладів. Віддаль від присілків, в яких проживає 

від 20 до 130 жителів, становить в середньому 8-12 км., наприклад: на присілку 

Пасічне Білоберізької сільської ради ОТГ проживає 150 мешканців, віддаль до 

центральної дороги 12 км., на присілку Каптарга Пробійнівської сільської ради 

проживає 40 осіб, віддаль до центральної дороги 12 км., на присілку Дальня 

Волова Кривопільської сільської ради проживає 25 мешканців, віддаль до 



центральної дороги 9 км., на присілку Багни  Криворівнянської сільської ради  

проживає 29 осіб, відстань до центральної дороги складає 8 км., на присілку 

Горби Бистрецької сільської ради проживає 52 особи, відстань до центральної 

дороги становить 6 км. Якщо  ми  приєднаємо  ці  населені  пункти  до,  скажімо,  

Косівського району, то доступність до соціальних та інших життєво необхідних 

закладів буде для гірської людини недосяжною. Тоді присілки, верхи, а то й цілі 

села у високогір’ї просто зникнуть з географічної карти району. Люди покинуть 

рідні місця своїх предків, а життя у них кане у безвідь. Верховинський район – 

прикордонний, протяжність державного кордону сягає більше 50 кілометрів, 

якщо люди виїдуть із нажитих місць, то обезлюднення прикордонних гірських 

територій становлять загрозу національній безпеці України. Такої ймовірно 

критичної ситуації допустити не маємо права. 

В проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні» передбачено збереження 

високогірних районів як окремих адміністративно-територіальних одиниць. 

Також просимо звернути Вашу увагу на нераціональному однаковому підході, 

до реформування районів у рівнинних та гірських районах України, проте для 

окремих областей зроблено відхід від Методики формування районів 

(Берегівський район Закарпатської області, Болградський район Одеської 

області).  

Реформи проводити потрібно, щоб виробити чітку модель державної 

влади та територіального устрою в Україні і привести їх до європейських 

стандартів. Вважаємо, що під час реформаторської політики необхідно 

враховувати і досвід країн Європи, зокрема Польщі. У Польщі збережено два 

гірські повіти: Бещадський (населення 22 тис. осіб., площа 1139 кв.км.) та 

Ліський (населення 26,5 тис.осіб., площа 834,9 кв. км.). Ми повністю 

відповідаємо їхнім критеріям, структурі та конфігурації (населення 30 тис. 

осіб, площа 1,3 тис. кв. км.).  

          Вважаємо неприпустимою ліквідацію високогірного та багатогірного 

Верховинського району і значне збільшення віддаленості органів влади від 

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

іншому випадку така реформа буде працювати проти людей і державотворення 

та неодмінно потерпить крах. За радянських часів, в 60-х роках минулого 

століття на деякий час було ліквідовано Верховинський район, але через не 

цілих три роки  на найвищому урядовому рівні було відмінено таке 

управлінське рішення і Верховинський район був відновлений. 

 Вимагаємо від керівництва держави та уряду створення державної комісії 

по вивченню питання збереження Верховинського району. 

 Враховуючи вищенаведене, просимо при затвердженні нового 

адміністративно-територіального устрою прийняти виважене державницьке 

рішення яке дасть змогу зберегти Верховинський район, як окрему 

адміністративно-територіальну одиницю України. Віримо у Вашу державну 

мудрість.  

Прийнято на позачерговій  тридцять 

тридцять першій сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання 03 липня  

2020 року 



        

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                 (Позачергова тридцять перша сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 03 липня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про звернення районної ради  

щодо включення  КНП «Верховинська  

районна лікарня» до переліку  

опорних закладів охорони здоров’я 

Івано-Франківської області 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», звернення комунального некомерційного підприємства «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» від 25.05.2020 року № 177/01-15, 

враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення від 

26.05.2020 р. протокол № 49,  районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради щодо включення  КНП 

«Верховинська районна лікарня» до переліку опорних закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської області. 

2. Надіслати рішення районної ради Прем’єр-міністру України Шмигалю 

Д.А., Міністру охорони здоров’я України Степанову М.В., Національній службі 

здоров’я України, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

Федоріву  В.В  та голові  Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М. 

3. Рішення опублікувати у засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 

 

 
Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк 

 



Прем’єр-міністру України   

Шмигалю Д.А. 

Міністру охорони  здоров’я 

 України  

Степанову М.В. 

Національній службі здоров’я 

України 

Голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Федоріву В.В. 

Голові Івано-Франківської  

обласної ради  

Сичу О.М. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

 Ми, депутати Верховинської районної ради звертаємось до Вас щодо 

включення КНП «Верховинська районна лікарня» до переліку опорних закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської області. 

Верховинський район найвисокогірніший в Україні, своєрідний за всіма 

ознаками, і в першу чергу за своїм географічним розташуванням, соціально-

економічними, історико-географічними, демографічними, етнічними та 

культурно-мистецькими автентичними чинниками. 

Протягом року район відвідує близько 60 тисяч туристів в тому числі 

іноземці. Наявність опорного закладу є безпекою для туристів і дає можливість 

розвитку туризму - джерела доходу бюджету району. Матеріально-технічна база 

закладу охорони здоров’я в повному обсязі відповідає вимогам опорного 

лікувального закладу в гірській місцевості. Для надання жителям району повної, 

вчасної та якісної вторинної медичної допомоги у відділеннях КНП 

«Верховинська районна лікарня» функціонує (розгорнуто): 

- відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги; 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії; 

- хірургічне відділення і травматологія; 

- терапевтичне відділення і неврологія; 

- акушерсько-гінекологічне та патології вагітності; 

- педіатричне відділення; 

- консультативна поліклініка; 

- клініко-діагностична лабораторія (в тому числі цитологічна та 

бактеріологічна). 

Середня відстань від районної лікарні до центрів населених пунктів 

району складає 25 км., а від центрів населених пунктів до найдальших житлових 

будинків середня відстань 10-12 км., в яких проживає  населення пенсійного 

віку та діти. До найближчого опорного закладу в м.Косів відстань  складає 42 

км., а від найвіддаленішого села району -  72 км.. 

Відповідно до пункту 21 Порядку створення госпітальних округів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 



року № 1074 опорний заклад повинен обов’язково відповідати критеріям 60-

хвилинного доїзду пацієнта, надання медичної допомоги не менше 120 тис. осіб, 

а також відповідати вимогам об’єму надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями 

інтенсивного лікування першого та другого рівня. 

Вищенаведені показники не можуть бути поширеними  на високогірний 

Верховинський район із складними умовами проживання горян. Села 

Верховинського району в основному сформовані із присілків, які розкидані в 

горах по грунях, їх схилах, уздовж потоків та річок Чорного та Білого 

Черемошу. Дорожнє покриття вкрай незадовільне, крім того до деяких присілків 

немає автомобільного сполучення, лише пішохідні стежки. 

Отже, як свідчить проведений аналіз, всі основні вимоги нормативно-

правової бази щодо надання жителям Верховинського району екстреної 

медичної допомоги в Косівській опорній лікарні порушуються та не 

відповідають  вимогам вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 листопада 2019 року №1074. 

Крім того, вже сьогодні сусідні опорні лікарні не приймають хворих на 

«COVID-19» жителів Верховинського району і горяни приречені на смерть. 

Тому ми, депутати Верховинської районної ради, вважаємо недопустимим 

такий підхід до забезпечення лікувального процесу жителів Верховинського 

району. Заради збереження здоров’я, якості надання медичних послуг 

вимагаємо включити комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» у перелік опорних закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської області.  

 
 

 

  Прийнято на тридцять першій  сесії 

Верховинської районної ради 

 VІI демократичного скликання  

 03 липня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 03 липня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо надзвичайної ситуації 

спричиненою повенями 

          

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 
 

                                                    вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Зеленського 

В.О., голови Верховної ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України 

 Шмигаля Д.А., голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Федоріва В.В., голови Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М. щодо 

надзвичайної ситуації спричиненою руйнівними повенями в західному регіоні та 

у Верховинському районі  (додається). 

2. Звернення надіслати Президенту   України Зеленському В.О., голові 

Верховної ради України Разумкову Д.О., Прем’єр-міністру України Шмигалю 

Д.А., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Федоріву В.В., 

голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.  

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Маківничука І.М.. 

  
 

 

Голова районної ради                                                                  Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від __________2020 року  

 

                             Президенту України 

                          Зеленському В.О. 

                                               Голові Верховної ради України 

                     Разумкову Д.О. 

                                     Прем’єр-міністру України 

                   Шмигалю Д.А. 

                                                      Голові Івано-Франківської обласної  

                                  державної адміністрації 

                 Федоріву В.В. 

                                                              Голові Івано-Франківської обласної ради 

                                                                 Сичу О.М. 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

21-23 червня 2020 року  в західних областях України пройшли руйнівні 

повені, спричинені тривалими дощами. Ситуація критична – зруйновані дороги, 

окремі села практично ізольовані, прорвані дамби та пошкоджені мости, підвісні 

кладки, затоплені   сільськогосподарські угіддя, приватні будинки та майно, 

зокрема у Верховинському районі з 21 населеним пунктом відсутнє дорожнє 

сполучення, зруйновано 48,7 км.автомобільних доріг, пошкоджено покриття 

автомобільних доріг на 214,4 км., зруйновано25 автомобільних  мостів, 70 

автомобільних мостів пошкоджено, зруйновано 15пішохідних мостів, 

пошкоджено 145 км. берегів річок, підтоплено 256 домогосподарств та 

присадибних ділянок.На жаль, стихія забрала і життя 3 людей. Якщо не вжити 

негайних заходів, не залучити додаткових фінансових та людських ресурсів, то 

за декілька днів масштаби збитків будуть непоправними. 

З огляду на викладене, Верховинська районна рада звертається до 

Президента  України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України з 

вимогою термінового реагування на надзвичайну ситуацію, яка склалася в 

західному регіоні, зокрема у Верховинському районі Івано-Франківської 

області: 

1. Просимо виділити з резервного фонду державного бюджету цільову 

субвенцію бюджетам Верховинського району Івано-Франківської області на 

проведення повного комплексу відновлювальних робіт та ліквідації наслідків 

повені,  забезпечення необхідної допомоги мешканцям та 

сільськогосподарським виробникам, які постраждали від стихійного лиха. За 

попередніми даними  сума збитків становить 229790,51тис.гривень. 

2. Для протидії стихії та стабілізації екологічної ситуації у Карпатському 

регіоні та Верховинському районі зокрема, вжити невідкладних  заходів  щодо 

попередження можливого затоплення  територій внаслідок повені і паводків та 

ліквідації їх наслідків, захисту населення у разі виникнення надзвичайної  

ситуації,  пов"язаної  з цими явищами. 



3. Передбачити в Державній програмі розвитку регіону українських 

Карпат на 2020–2022 роки належний окремий фінансовий ресурс для 

попередження та боротьби зі стихійними лихами та катаклізмами, які можуть 

виникати в майбутньому. Також забезпечити окремий комплекс заходів із 

сталим джерелом фінансування щодо недопущення стихійних лих в 

Карпатському регіоні, зокрема:  

- визначення територій підвищеного ризику; 

- забезпечення моніторингу стихійних і небезпечних природних процесів, 

зокрема проведення постійного спостереження за територіями підвищеного 

ризику; 

- систематичний збір та оброблення інформації, важливої для прийняття 

негайних рішень та впровадження заходів щодо захисту населення, об'єктів 

інфраструктури та економіки у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 

 - проведення необхідних робіт з насадження лісів, укріплення дамб, 

розчистки дренажних систем, русел річок та інших об'єктів; 

- розробка детальних планів евакуаційних заходів населення з територій 

підвищеного ризику. 
 

 

     

Прийнято на позачерговій тридцять 

першій сесії 

Верховинської районної ради 

сьомого демократичного скликання 

03 липня  2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 

від  03 липня  2020 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження  списку присяжних 

Верховинського районного суду 

 

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

Україні», статей 64, 65 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів», 

листа територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Івано-Франківській області від 15.01.2020 №05-13/60/20 та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

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

законності та правопорядку (Я.Кікінчук),  районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити список присяжних для Верховинського районного 

суду Івано-Франківської області з числа жителів Верховинського району, які 

дали згоду бути присяжними (список додається). 

2. Надіслати дане рішення територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України в Івано - Франківській області та 

Верховинському районному суду.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку (Я.Кікінчук). 

 

 

Голова районної ради                                                           Іван Шкіндюк 

 

 

 

                                                  

 



                                                    Додаток до рішення районної ради 

                                                    сьомого демократичного скликання 

                                                   від 03  липня   2020 року 
 

 

Список присяжних 

Верховинського районного суду 

 

1. Куриляк Богдан Богданович, 04.08.1981 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця Лесі Українки, 12. Працює завідуючий 

військовооблікового столу у Верховинській селищній раді. 
 

2. Копитко Світлана Василівна, 20.03.1971 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця В. Симоненка, 1. Працює вихователем у 

Верховинському ДНЗ «Сонечко». 
 

3. Ілійчук Іван Володимирович, 29.12.1985 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця Стуса, 2а. Працює виконавцем робіт філії 

Верховинська ДЕД. 
 

4. Фесюк Ганна Юріївна, 10.03.1962 р.н., проживає у селі Ільці, присілок 

Голиці. Тимчасово не працює. 
 

5. Потяк Дмитро Іванович, 28.07.1980 р.н., проживає у селі Ільці. 

Тимчасово не працює. 
 

6. Мартищук Марія Фоківна, 06.03. 1969 р.н., проживає у селі  Верхній 

Ясенів. Тимчасово не працює. 

 

7. Філипчук Юрій Юрійович, 04.05.1979 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця С.Стецько, 7. Працює зубним техніком у КНП 

«Верховиська района лікарня Верховинської районної ради». 

 

8. Боцвінок Катерина Василівна, 19.05.1963 р.н., проживає у селі 

Яблуниця. Тимчасово не працює. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради                              Роман Ванівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03 липня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

ліквідації наслідків стихійного паводку 

на автомобільній дорозі Р-24 у 

Верховинському районі Івано–

Франківськаї області 

 

Відповідно статті 43 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», районна рада  

вирішила : 

 

1. Схвалити та надіслати текст звернення до Президента України 

Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Федоріва В.В., начальника 

Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Буджака В.С. щодо 

ліквідації наслідків стихійного паводку на автомобільній дорозі Р-24 у 

Верховинському районі Івано–Франківськаї області (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 Маківничука І.М.. 

 

 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Президенту України 

Зеленському В.О. 

Прем’єр-міністру України  

Шмигалю Д.А. 

Голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації  

Федоріву В.В.  

Начальнику Служби автомобільних 

доріг в Івано-Франківській області 

Буджаку В.С. 

 

 

Звернення 
 

Верховинський район знову зазнав біди. Чергова повінь, яка приходить на 

нашу землю із періодичністю у 10-12 років, завдала Гуцульщині значних 

збитків. В наслідок інтенсивних опадів протягом 21-23 червня 2020 року сталася 

руйнівна повінь, яка пошкодила автомобільну дорогу державного значення Р-24 

«Татарів-Кам’янець-Подільський»на території  нашого району.  

Частина цієї автодороги на відрізках км 40+000 - 40+800 та км 41+000 - 

48+000 не ремонтувалась більше 10 років, на даний час перебуває у непроїзному 

стані і потребує термінового ремонту. 

Враховуючи вищенаведене, з метою зняття соціальної напруги серед 

населення, Верховинська районна рада просить Вас виділити кошти для 

проведення термінових ремонтних робіт на автодорозі державного значення Р-

24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» у селищі Верховина Верховинського 

району км 40+00 - 40+800 та км 41+00 - 44+500. 

Віримо, що вищенаведені питання будуть вирішені позитивно та щиро 

вдячні за допомогу високогірному Верховинському району. 

 

Прийнято на тридцять першій сесії 

Верховинської районної ради VІI 

демократичного скликання  

 03 липня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 


