
Порядок денний  

ХХХ сесії районної ради  

VІІ демократичного скликання 
 

ІІ пленарне засідання 

 

 

від  27 лютого 2020 року                 поч. о 11.00 год. 

селище Верховина 

 

1. Про звернення районної ради про включення у вартість медичних 

послуг, які надаються КНП «Верховинська районна лікарня» доплату 

до заробітної плати у розмірі 25 відсотків. 

2. Про звернення районної ради щодо включення КНП «Верховинська 

районна лікарня» Верховинської районної ради у перелік опорних 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області. 

3. Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського 

відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 10 місяців 2019 року. 

4. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Надвірнянської місцевої прокуратури у 2019 році. 

5. Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів.  

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

7. Про звернення районної ради щодо зимового обслуговування 

автомобільних доріг. 

8. Про підтримку рішення Рогатинської районної ради Івано-

Франківської області. 

9. Про підтримку рішення Тисменицької районної ради. 

10.  Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 

26.01.2016 року «Про  структуру і чисельність виконавчого апарату 

районної ради та чисельність працівників, що працюють за цивільно-

правовими угодами». 

11. Про перейменування Буковецької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області. 

12. Про програму розвитку вторинної медичної допомоги в с.Яблуниця 

Верховинського району на 2020 рік. 



                                                                                        

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                          Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                                (Тридцята сесія) 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про включення КНП «Верховинська  

районна лікарня Верховинської районної 

ради» у перелік 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 11.02.2020 

року №44/01-15, районна рада 

 

                                         вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради з приводу включення 

комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» у перелік опорних закладів охорони здоров’я 

Івано-Франківської області. 

2. Надіслати рішення районної до Міністерства охорони здоров’я 

України, в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

Федоріва  В.В  та голови  Івано-Франківської обласної ради Сича 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 

 

 

 
 

 

   



 

 

 

                                                          
                                                              Міністерству охорони здоров’я України 
 

                                                              В.о. голови Івано-Франківської 

обласної 

                                                              державної адміністрації 

                                                              Федоріву В.В. 
 

                                                              Голові Івано-Франківської обласної 

ради 

                                                                                       Сичу О.М. 

 
                                                  ЗВЕРНЕННЯ 
 

Верховинська районна рада підтримує реформаторські процеси 

керівництва держави та Уряду у царині децентралізації – передачі 

повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – 

органам місцевого самоврядування. Однак під час проведення реформи 

системи охорони здоров’я слід звертати увагу на окремі регіони України, до 

яких має бути особливий підхід. Він зумовлений рядом об’єктивних факторів: 

географічними особливостями, умовами проживання населення, 

інфраструктурними чинниками територій тощо. 

Верховинський район Івано-Франківської області – найвисокогірніший 

в Україні. Його специфіка полягає у значній географічній віддаленості 

територій, транспортній важкодоступності, дорожній ізольованості двома 

високими гірськими перевалами – Кривопільським і Буковецьким. Населені 

пункти району (43 села, до яких входять понад 200 присілків, де проживає 

більше 15тисяч жителів або половина населення від усіх жителів району), 

розташовані у гірській та високогірній місцевості, позбавлені транспортної 

доступності (у високогір’ї автомобільні дороги взагалі відсутні). 

Питання медичного обслуговування населення у таких умовах набирає 

особливої ваги. Якщо опорний заклад охорони здоров’я буде знаходитись за 

40 км від Верховини, а від більше половини сіл за 80 – 100 км, то про яку 

своєчасність та якість надання медичних послуг можна тоді говорити. 

Хворого, який потребує негайного оперативного втручання, інтенсивної 

терапії і якого потрібно транспортувати на віддаль 80 – 100 км до опорного 

медичного закладу, приречений на летальний кінець, на смерть. І ніяка 

надшвидка медична допомога його не врятує, вона буде безсилою.  

Тому ми, депутати Верховинської районної ради, вважаємо 

недопустимим такий неприйнятний 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. Це – 



життя і здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь верховинців.  

Спасибі за розуміння. Нас потрібно почути. Бо це здоров’я нації. 
 
 

Прийнято на тридцятій сесії Верховинської 

районної ради VІI демократичного скликання  

27 лютого 2020 року 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                          Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                                (Тридцята сесія) 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», звернення комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» від 11.02.2020 

року №44/01-15, районна рада 

 

                                         вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради  про включення у вартість 

медичних послуг, які надаються КНП «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради», доплату  до заробітної плати у розмірі 25 

відсотків.  

2. Надіслати рішення районної до Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України та 

Національної служби здоров’я України 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

   



   

  Кабінету міністрів України 

 

  Верховній Раді України 
 

  Міністерству охорони здоров’я   

        України 

 

                                                               Національній службі здоров’я України 

 
                                                   ЗВЕРНЕННЯ 
 

 Працівники комунального некомерційного підприємства «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» працюють на території 

селища Верховини, якому, як і всім іншим населеним пунктам 

Верховинського району, надано статус гірських відповідно до Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

 Постановою Кабінету міністрів України №648 від 11 серпня 1995 року 

установлено, що на підприємствах,  в установах, організаціях, територіальних  

органах, територіальних підрозділах та військових  частинах,  розташованих  

на  території  населених пунктів,  яким  надано  статус гірських, тарифні 

ставки і посадові оклади працівників, визначені генеральною, галузевими та 

регіональними угодами як  мінімальні  гарантії  в  оплаті  праці, а також 

встановлені за рішенням  Кабінету  Міністрів  України  або за його   

дорученням, підвищуються  на  25 відсотків.  

 Ми, депутати Верховинської районної ради, усіляко дбаємо про 

збереження кваліфікованих кадрів лікарів та середнього і молодшого 

медичного персоналу, належні умови оплати праці у закладах охорони 

здоров’я Верховинщини, зокрема і в головному медичному закладі райцентру 

– комунальному некомерційному підприємстві «Верховинська районна 

лікарня Верховинської районної ради». 

Виходячи з вищенаведеного, звертаємося до Вас з проханням 

відповідно до п.1. Постанови Кабінету міністрів України № 648  від 

11.09.1995 року «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських 

умовах, включити у вартість медичної послуги працівників КНП 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» доплату до 

заробітної плати у розмірі 25 відсотків.  

 Вирішення даного питання сприятиме підвищенню якості надання 

медичних послуг, вирішить проблему кадрового забезпечення медичного 

закладу кваліфікованими фахівцями охорони здоров’я та значно підвищить 

життєвий рівень медиків району. 

 
 

Прийнято на тридцятій сесії Верховинської 

районної ради VІI демократичного скликання  

27 лютого 2020 року 



 

 



 

                
                                                                        

                                                                                       

               

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 
 

Про програму «Розвитку вторинної  

медичної допомоги в с.Яблуниця  

Верховинського району на 2020 рік»  

 

 

 

  Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, 

районна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити програму «Розвитку вторинної медичної допомоги в 

с.Яблуниця Верховинського району на 2020 рік» згідно додатку. 

 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити 

кошти на виконання заходів програми. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

пенсійного забезпечення. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                  

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку рішення Рогатинської  

районної ради Івано-Франківської області 

 

        

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Підтримати рішення Рогатинської районної ради Івано-Франківської 

області від 13 лютого 2020 року «Про звернення Рогатинської районної ради 

Івано-Франківської області з приводу майбутнього продажу земель 

сільськогосподарського призначення» до президента України Зеленського 

В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (додається). 

2. Рішення районної ради надіслати президенту України Зеленському 

В.О., голові Верховної Ради України   Разумкову Д.О., Прем’єр-міністру 

України  Гончаруку О.В. 

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

оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради. 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 
 

 

Голова районної ради               Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
                                                                        

                                                                                       

               

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 
 

Про програму «Розвитку вторинної  

медичної допомоги в с.Яблуниця  

Верховинського району на 2020 рік»  

 

 

 

  Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, 

районна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити програму «Розвитку вторинної медичної допомоги в 

с.Яблуниця Верховинського району на 2020 рік» згідно додатку. 

 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити 

кошти на виконання заходів програми. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та пенсійного забезпечення. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                                 (Тридцята сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 27 лютого 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», розпорядженням КМУ від 

12.02.2020 року № 116-р «Про перерозподіл освітньої субвенції на 2020 рік», 

рішенням обласної ради від 21.02.2020 року №1385-34/2020  «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішенням районної ради від 

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

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

25.02.2020 року № 136,  районна рада  

       вирішила: 

 

1. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 100000 гривень та спрямувати їх  головному 

розпоряднику коштів районного бюджету - районній державній адміністрації 

за КПКВК 0217330 на реконструкцію частини приміщень центрального 

корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ 

КНП «Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» на вул. 

Невестюка, 2 в смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської 

області. 

          2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 74000 гривень та спрямувати їх  головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 

2. 1. Районній державній адміністрації у сумі 9000 гривень, з них: 

- за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» - 5000 гривень для зміцнення матеріально-технічної бази 

Верховинської ЦРЛ ; 

   



- за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 

4000 гривень для зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторії в  

с. Ільці.  

2.2. Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі  53000   

гривень,  з них: 

2.2.1. за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)» - 33000 гривень, в тому числі: 

-  зміцнення матеріально-технічної бази Красницького НВК  – 5000 грн.; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Буковецької ЗОШ І-ІІ ступенів – 

5000 гривень;  

- зміцнення   матеріально-технічної   бази   Великоходацької  ЗОШ І-ІІ       

ступенів   – 5000 гривень; 

-  зміцнення   матеріальнотехнічної   бази   Перехресненської   ЗОШ   І-

ІІ  

ступенів – 5000 гривень; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази паралельних початкових класів 

Зеленського НВК І-ІІІ ступенів – 4000 гривень; 

- зміцнення  матеріально-технічної  бази  Красноїльської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 5000 гривень; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Рівнянської ЗОШ І ступеня – 

4000 гривень; 

2.2.2.   за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 20000 

гривень, в тому числі: 

- зміцнення матеріально-технічної бази Перехресненського ДНЗ 

«Дивокрай» – 5000 гривень; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази Довгопільського ДНЗ – 5000 

гривень; 

-    зміцнення матеріально-технічної бази Красницького ДНЗ – 5000 

гривень; 

-    зміцнення матеріально-технічної бази Криворівнянського ДНЗ 

«Червона шапочка» – 5000 гривень. 

2.3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КПКВК 3719770 – 12000 гривень, в тому числі: 

- Красноїльському сільському бюджету – 5000 гривень для зміцнення 

матеріально-технічної бази Красноїльської сільської ради; 

- Перехресненському сільському бюджету – 7000 гривень для 

фінансування  заходів соціально  -  економічного спрямування 

Перехресненської сільської ради. 

3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету  в рамках реалізації заходів Регіональної цільової програми «Питна 

вода» на 2012-2020 рр. за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» на суму 100000 гривень та спрямувати їх  



головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти 

районної державної адміністрації за КПКВК 0617370, в тому числі:  

- на влаштування водопостачання із застосуванням заходів очистки в 

Черемошнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів Верховинського району – 50000 

гривень; 

-  на влаштування водопостачання із застосуванням заходів очистки в 

Красноїльській  ЗОШ І ступеня Верховинського району – 50000 гривень. 

4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного бюджету 

в рамках реалізації заходів Регіональної цільової програми зовнішнього 

освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року за 

кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» на суму 100000 гривень та спрямувати їх  головному розпоряднику 

коштів районного бюджету -  фінансовому управлінню районної державної 

адміністрації за КПКВК 3719770, КЕКВ 3220  для подальшого спрямування 

субвенції місцевим бюджетам для: 

- встановлення  вуличного освітлення  в с. Красноїлля  (присілок Жолоби)  

– 35000 гривень; 

- встановлення   вуличного   освітлення   в  с. Яблуниця  (присілок Центр)  

– 35000 гривень; 

- встановлення   вуличного  освітлення  в  с. Голови  (присілок Біла Річка) 

 – 30000 гривень. 

            5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом доходів 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» в сумі 7007400 гривень та відповідно 

збільшити планові призначення головного розпорядника коштів районного 

бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 7007400 

гривень за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)», КЕКВ 2111, 2120.  

       6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41040400 «Інші дотації з місцевого 

бюджету» в сумі 8000000 гривень та відповідно збільшити бюджетні 

призначення головного розпорядника коштів районного бюджету - відділу 

освіти районної державної адміністрації за КПКВМБ  0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)», КЕКВ 2111, 2120 – 

8000000 гривень. 

 7. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету на суму 1576792 гривень за кодом бюджетної класифікації 41053600 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» та 

відповідно збільшити планові призначення головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

 7.2. Районної державної адміністрації за КПКВК 0218340, КЕКВ 3210  

– 78600 гривень на реконструкцію каналізаційної мережі поліклінічного 

відділення Верховинської ЦРЛ; 



 7.1. Фінансового управління районної державної адміністрації за 

КПКВК 3719740, КЕКВ 3220  на суму 1498192 гривень для подальшого 

спрямування субвенції місцевим бюджетам:  

- Зеленському сільському бюджету – 598192 гривень на: 

-  нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в с. Явірник (біля моста ВПС 

«Шибене») Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) - 553447  гривень; 

-  нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в с. Явірник (присілок Центр) 

Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) - 44745  гривень; 

- Красноїльському сільському бюджету – 900000 гривень на 

будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в с. Красноїлля, присілок 

Долина Верховинського району Івано-Франківської області (коригування 

кошторисної частини). 

      8. Збільшити дохідну частину спеціального фонду (бюджету розвитку) 

районного бюджету по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що 

перебувають в комунальній власності» на суму 1 374 454 гривень. 

           9. Збільшити видаткову частину спеціального фонду (бюджету 

розвитку) районного бюджету головного розпорядника бюджетних коштів – 

відділу освіти  районної державної адміністрації на суму 1 374 454 гривень за 

КПКВК 0617363 КЕКВ 3122 на співфінансування об»єкту «Дитячий садок на 

40 місць в с.Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської 

області – нове будівництво (коректура проекту)». 

  10. Внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду 

(бюджету розвитку) головного розпорядника коштів районного бюджету – 

відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0617370 

зменшивши призначення у сумі 25323 гривень, передбачені на виготовлення 

проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту 

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів та відповідно збільшивши призначення у 

сумі 25323 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Нове будівництво майданчика зі штучним поліуретановим покриттям для 

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів». 

 11. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів - районної державної адміністрації на суму 590000 гривень за КПКВК 

0217693, передбачені на реалізацію заходів Програми соціально-економічного 

розвитку сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності району, 

відповідно збільшивши планові призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету -  районної ради  за КПКВК 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності 

районної ради та її виконавчого комітету», КЕКВ 2111 – 490000 гривень, 

КЕКВ 2120 – 100000 гривень. 

12. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів – районної державної адміністрації зменшивши 



призначення за КПКВК 0218220 у сумі 20000 гривень та збільшивши 

призначення за КПКВК 0219800 в сумі 20000 гривень в межах призначень 

передбачених на реалізацію заходів цільової Програми фінансування 

мобілізаційних заходів та територіальної оборони у Верховинському районі.  

13. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів – районної ради за КПКВК 0110180  у сумі 25000 гривень 

передбачені на реалізацію заходів комплексної програми «Збереження і 

розвитку самобутньої етнокультури та духовності Гуцульщини» та 

спрямувати їх головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

13.1.  Відділу освіти районної державної адміністрації  за КПКВК 

0617363 КЕКВ 3122 – 10000 гривень на співфінансування будівництва 

дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів (у т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) (коректура проекту). 

13.2.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КПКВК 3719770 -  15000 гривень для реалізації заходів Програми соціально-

економічного розвитку сільських населених пунктів та інвестиційної 

діяльності  району на 2014-2020 роки для подальшого спрямування субвенції 

Красноїльському сільському бюджету на співфінансування заходів Програми 

розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області для проекту 

«Прокладання туристичного маршруту «Стежками Олекси Довбуша». 

Передати бюджетні призначення в сумі 25000 гривень до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

   14.  Врахувати в  доходах загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»  субвенцію із Красницького сільського бюджету у сумі 4150 

гривень та спрямувати її головному розпоряднику коштів районного бюджету 

- відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020  

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)», КЕКВ 2230 

на харчування учнів Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

15.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради            Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

   

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківськоїобласті 

Сьомедемократичнескликання 

(Тридцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку рішення  

Тисменецької районної ради 

          

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцевесамоврядування в 

Україні», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Підтримати рішення Тисменецької районної ради від 10.02.2020 «Про 

звернення районної ради» щодо негайного скасування постанов Національної 

комісії регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі -

НКРЕКП) від 07.10.2019 №2080, від 24.12.2019 №3023 та від 24.12.2019 

№3042 до  Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України 

Гончарука О.В.  та голови НКРЕКП Тарасюка В.В.(додається). 

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

міністру України Гончаруку О.В. та голові НКРЕКП Тарасюку В.В. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 
 

 

 

Голова районної ради                                                       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 



 

  

 

                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 Тридцята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження тарифів на вивіз 

твердих побутових відходів 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист комбінату комунальних 

підприємств від 11.12.2019 року № 11/12/19, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, 

районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 березня 2020 року наступні тарифи на вивіз 

твердих побутових відходів: 

-для бюджетних установ -500,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для населення                 -500,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для приватних підприємств і організацій – 500 гривень за 1 кубічний 

метр. 

2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак).  

 

 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

   



 

 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

Тридцята сесія 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 лютого 2020 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження переліку об’єктів 

комунального майна району, які 

підлягають приватизації в 2020 році 

 

       Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної 

адміністрації № 78/02-24/17 від 26.02.2020 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

районна рада 

вирішила: 

1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації в 2020 році згідно з додатком. 

2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності 

з чинним законодавством. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

                                                                         від 27 лютого2020року 

 

 

Перелік 

 об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в 2020 

році 

 

 

1. Приміщення котельні ДКП Тепловик Верховинського комбінату 

комунальних підприємств (селище Верховина, вул.. Грушевського,5). 

2.Будівлю Довгопільського лісництва Верховинського районного 

лісгоспу (незавершене будівництво) 

3. Будівлю Красницького лісництва Верховинського районного лісгоспу 

(незавершене будівництво) 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату районної ради                           Василь Нагірняк 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   27  лютого   2020 року 

селище Верховина  

  
 

Інформація начальника Верховинського 

відділення поліції Косівського відділу 

Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області 

про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 

10 місяців 2019 року 
 
 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію», 

заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 10 місяців 2019 року, та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

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

законності та правопорядку, районна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 10 місяців 2019 року взяти до уваги 

(додається). 

2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції 

 



Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Соколу посилити роботу щодо зменшення 

криміногенної ситуації в районі та покращення охорони громадського 

порядку задля безпеки життя та здоров’я жителів району. 

3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття 

правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території 

району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з 

працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по 

встановленню камер відеоспостереження в необхідних для цього місцях та 

про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в І 

кварталі 2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

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

та правопорядку (Я.Кікінчук). 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   27  лютого   2020 року 

селище Верховина  
 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

районної ради від 26.01.2016 року «Про структуру 

і чисельність виконавчого апарату районної 

ради та чисельність працівників, що 

працюють за цивільно-правовими угодами» 
 

Відповідно до статей 43,55,58 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та Бюджетного кодексу України районна рада 
 

вирішила: 
 

1. У зв’язку із службовою необхідністю внести зміни в додаток 2 

затверджений рішенням районної ради від 26.01.2016 року «Про структуру і 

чисельність виконавчого апарату районної ради та чисельність працівників, 

що працюють за цивільно-правовими угодами» доповнивши чисельність 

працівників що працюють за цивільно-правовими угодами згідно таблиці 

наведеної нижче 
 

№ 

п/п 

Посади працівників, що працюють 

за цивільно-правовими угодами 

 

Кількість штатних 

одиниць 

3. Прибиральниця 1 

   

2. Дозволити голові районної ради укладати цивільно-правові угоди із 

працівниками, що працюють за цивільно-правовими угодами в межах коштів, 

які виділяються щорічно на утримання районної ради відповідно до рішень 

про районний бюджет. 

3. Дане рішення набирає чинності з 01  березня 2020 року. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  лютого   2020 року 

селище Верховина  

  

Про стан законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності 

Верховинського відділу Надвірнянської 

місцевої прокуратури у 2019 році 

 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та 

заслухавши інформацію керівника Надвірнянської місцевої прокуратури, 

В.Марчука про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Надвірнянської місцевої прокуратури у 2019 році, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію керівника Надвірнянської місцевої прокуратури, 

В.Марчука про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Надвірнянської місцевої прокуратури у 2019 році взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного 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 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27   лютого   2020 року 

селище Верховина  

 

Про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості 

«Верховинщини» 
  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись рішенням Верховинської районної ради від 24.11.2016 

року «Про затвердження положення про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості «Верховинщини» та розглянувши лист-подання 

правління Осередку народних майстрів Верховинщини», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку 

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

в и р і ш и л а :  

1. Присвоїти почесне звання «Майстер народної творчості 

«Верховинщини»: 

- Ілюк Марії Дмитрівні – майстру народної творчості декоративно-

прикладного мистецтва з розпису гуцульських писанок, вишивок хрестиком і 

бісером (смт.Верховина); 

- Ілюк Оксані Дмитрівні – майстру народної творчості декоративно-

прикладного мистецтва з розпису гуцульських писанок, вишивок хрестиком і 

бісером (смт.Верховина); 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 
 

 

 


