
Порядок денний: 

1. Про створення об’єднаних  територіальних громад у Верховинському районі. 
2. Про звернення районної ради щодо фінансового забезпечення 

Верховинського району на виплату заробітної плати. 
3.  Про звернення районної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету 

на придбання котлів для Верховинського НВК. 
4. Про організацію харчування учнів пільгових категорій у 2020 році. 
5. Про підтримку звернення ГО «Всеукраїнське товариство Гуцульщина» . 
6. Різне: 
1. Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» на укладення договору оренди. 
2. Про встановлення надбавок до посадового окладу, виплату допомоги голові 

та заступнику голови районної ради на 2020 рік.  
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 26.01.2016 «Про структуру і 

чисельність виконавчого апарату районної ради та чисельність працівників, 
що працюють за цивільно-правовими угодами». 

4. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік. 
5. Про звернення районної ради щодо використання коштів на облаштування 

теплих внутрішніх санвузлів у закладах загальної середньої освіти району. 
6. Про звернення районної ради щодо ремонту та придбання обладнання для 

їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. 
7. Про звернення районної ради. 



                                                                                        

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                          Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                             (Двадцять дев’ята  сесія) 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про утворення об’єднаних  

територіальних громад у районі 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи перспективний план формування у Верховинському 

районі 5 об’єднаних територіальних громад, рішення Міністерства розвитку 

громад від 29 січня 2020 року про повернення на доопрацювання перспективного 

плану формування у Верховинському районі трьох об’єднаних територіальних 

громад, 

 

                                районна рада вирішила: 

 

1. Рекомендувати міжвідомчій регіональній робочій групі з підготовки 

пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та 

районного рівнів Івано-Франківської ОДА включити до перспективного плану 

формування у Верховинському районі п’ять об’єднаних територіальних громад: 

Верховинську ОТГ, Яблуницьку ОТГ, Красноїльську ОТГ, Зеленську ОТГ та 

діючу Білоберізьку ОТГ. 

2. Надіслати рішення Верховинської районної ради міжвідомчій 

регіональній робочій групі з підготовки пропозицій щодо адміністративно-

територіального устрою базового та районного рівнів Івано-Франківської ОДА 

та Міністерству розвитку громад та територій України. 

3. Рішення опублікувати у засобах масової інформації району, області та на 

офіційному веб-сайті районної ради. 

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 

(Двадцять дев’ята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку звернення ГО  

Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та беручи до уваги пропозиції ГО Всеукраїнського товариства 

«Гуцульщина» про підтримку звернення Х з’їзду ГО товариства «Гуцульщина» 

щодо збереження усіх районів Гуцульського регіону як окремих 

адміністративно-територіальних одиниць, враховуючи соціально-економічні, 

історико-географічні, демографічні, етнічні та культурно-мистецькі автентичні 

чинники, районна рада 

                                            вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Х з’їзду ГО Всеукраїнського товариства 

«Гуцульщина» щодо збереження районів Гуцульського регіону як окремих 

адміністративно-територіальних одиниць під час децентралізації державної 

влади та реформування місцевого самоврядування (додається). 

2. Рішення районної ради надіслати Президенту України Зеленському В.О., 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Івано-Франківській  

обласній     державній     адміністрації,     Закарпатській   обласній державній 

адміністрації, Чернівецькій обласній державній адміністрації та органам 

місцевого самоврядування даних областей. 

3. Рішення опублікувати у засобах масової інформації району та на 

офіційному веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

 

 
Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

   



Президенту України Зеленському В.О. 
 

Верховній Раді України 
 

Кабінету Міністрів України  
 

Івано-Франківській обласній державній адміністрації  
 

Закарпатській обласній державній адміністрації  
 

Чернівецькій обласній державній адміністрації  
 

Органам місцевого самоврядування Івано-Франківської, 

Закарпатської, Чернівецької областей  
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» висловлює глибоке занепокоєння 

щодо подальшої долі районів Гуцульського регіону під час проведення 

децентралізації органів державної влади та адміністративно-територіальної 

реформи в Україні. Нарешті до нас потрібно дослухатися, бо ми частина 

великого українського народу. Завдяки нашим предкам і поколінню горян 

сьогодні б’ється пульс життя на Гуцульщині і зберігається безцінний край для 

нащадків. 

Ми наполягаємо на збереженні усіх районів Гуцульського регіону як 

окремих адміністративно-територіальних одиниць, беручи до уваги соціально-

економічні, історико-географічні, демографічні, етнічні та культурно-мистецькі 

автентичні чинники. 

Так, реформи проводити потрібно, щоб виробити чітку модель державної 

влади та територіального устрою в Україні і привести їх до європейських 

стандартів. Вважаємо, що під час реформаторської політики необхідно 

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

аналогічно нашим два гірські повіти: Бещадський (населення 22 тис. чол., площа 

1139 кв. км) та Ліський (населення 26,5 тис. чол., площа 834,9 кв. км.). Ми 

абсолютно відповідаємо їхнім критеріям, структурі та конфігурації.  

На превеликий жаль, по сьогоднішній день нас не чують, з невідомих 

причин категорично відкидають або просто нівелюють ландшафтно-кліматичні, 

географічні, демографічні, соціальні та інші специфічні особливості регіону 

Гуцульщини. Населені пункти, які розташовані у гірській місцевості (на висоті 

400 метрів і вище над рівнем моря), позбавлені соціальної інфраструктури – 

системи соціально-побутового обслуговування, зв’язку, транспортної 

доступності (у високогір’ї дороги взагалі відсутні). Чималі проблеми з 

енергозабезпечення. Також існує проблема із доступністю. Зокрема – 

законопроектом «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

№ 8051 пропонується дотримання вимоги 60-кілометрової зони доступності до 

центру району. Так, у Верховинському районі віддаль до центру надання 

адміністративних послуг сягає 30 –  50 км , а в разі об’єднання районів така 

віддаль сягатиме 100 – 150 км і більше.  Аналогічна ситуація буде і в 

Путильському районі, де в разі об’єднання трьох районів  (Вижницького, 



Путильського та Сторожинецького) при формуванні адмінцентру в місті 

Сторожинець віддаль від Путильщини сягатиме близько 100 км., а до 

найвіддаленішого села Сарата Селятинської ОТГ – близько 185 км. Крім 

зазначеного, середня висота населених пунктів над рівнем моря, найменша 

щільність населення на Ікв. км. –  це ті вимоги, які відповідають нормам 

законопроекту, що дозволяло б зберегти статус районів. 

Акцентуємо Вашу увагу на однобічному, невиправданому підході до 

об’єднання районів у рівнинних та гірських районах України. 

Вважаємо неприпустимою ліквідацію районів Гуцульського регіону,  наслідки 

якої неминуче призведуть до соціальної напруги, так як наразі демографічні 

показники у районах регіону Гуцульщини, наявність суб’єктів адміністративних 

послуг, соціально-культурної інфраструктури відповідають засадам окремих 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Гуцульщина є унікальним  етнографічним, автентичним, культурно- 

мистецький, туристичним краєм, що виокремлює її з-поміж інших регіонів 

України. Ми повинні розвиватися комплексно, у теперішніх межах, оскільки 

також маємо особливі умови господарювання, які налагоджувалися мудрими 

предками століттями. Історичний досвід адміністративної реформи 1962 року в 

частині об’єднання високогірних районів із рівнинними мав негативні наслідки 

та призвів до зворотного (існуючого зараз) адміністративного поділу.  Якщо 

умовно співставити географічну карту Карпатського регіону України, то вона 

співпаде із картою Гуцульщини з існуючими високогірними районами.  

Таким чином, комплексний розвиток наших територій бачимо тільки в 

єдиних адміністративно-територіальних одиницях, тому наполягаємо зберегти 

наші райони незалежно від кількості об’єднаних територіальних громад 

всередині них.  

У районах Гуцульщини збережено лісове, полонинське етногосподарство. 

Працею протягом багатьох століть витворено специфічну, розсіяну на гірських 

присілках («у верхах») дисперсну форму поселення, дуже цінну традиційну 

культуру полонинського пастушого господарства, виробництва органічної м’ясо-

молочної харчової продукції, гірського лісового господарства, гірського 

дерев’яного будівництва та деревообробки, народних ремесел і промислів, 

прикладного і декоративного мистецтва та християнської етнодуховності.  

Не можна загубити Гуцульський край і знехтувати правом жити і ґаздувати на 

гуцульській землі, за завітами великих і мудрих предків. Цього допустити не 

можна. 
Віримо, що Гуцульські райони житимуть – і люди господарюватимуть на своїй, 

Богом даній рідній батьківській землі. 

 

 

        Прийнято у м. Івано-Франківську на Х з’їзді ГО  

        Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 23 січня 2020 року 



 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

РІШЕННЯ 

 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо  

використання коштів на облаштування  

теплих внутрішніх санвузлів у закладах 

загально середньої освіти району 

 

Керуючись  статтею  43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити звернення районної ради до в.о.голови Івано-Франківської  обласної 

державної адміністрації Федоріва В.В., голови Івано-Франківської обласної ради 

Сича О.М., директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської  обласної  державної адміністрації Кімаковича В.Є., щодо 

використання коштів на облаштування теплих внутрішніх санвузлів у закладах 

середньої освіти району. 

2. Звернення надіслати в. о. голові Івано-Франківської  обласної державної  

адміністрації  Федоріву В.В.,  голові Івано-Франківської обласної ради Сичу 

О.М., директору департаменту освіти, науки та молодіжної  політики  Івано-

Франківської  обласної державної  адміністрації  Кімаковичу В.Є. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації. (О.Чубатько) 

 

Голова районної ради         Іван Шкіндюк 



Додаток  

до рішення  районної ради  

                                                                   від 31.01.2020 року. 
 

В. о. голови  Івано-Франківської 

                                                                         обласної державної адміністрації 

Федоріву В.В. 

 

                                                                         Голові   Івано-Франківської  

                                                                         обласної ради                                                                                                                             

                                                                         Сичу О.М. 

 

                                                                          Директору департаменту освіти,  

                          науки та молодіжної політики 

                                                                          Івано-Франківської обласної  

                                                                          державної адміністрації 

Кімаковичу В.С. 

 

 

Звернення  

 

Ми,  депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області,стурбовані ситуацією, що склалася  на сьогоднішній день в освітніх 

закладах району  у зв’язку із використанням коштів  по влаштуванню  теплих 

внутрішніх санвузлів  та реконструкції існуючих санвузлів у шкільних 

приміщеннях. 

На засіданні  Кабінету  Міністрів  України 27 лютого  2019 року було 

прийнято окреме рішення (витяг з протоколу № 8  пункт 7) щодо вжиття 

невідкладних заходів для облаштування теплих внутрішніх санвузлів в  закладах 

загальної середньої освіти  та   реконструкції існуючих санвузлів для освітніх 

закладів району  відповідно до якого було   передбачено виділення  коштів  в 

сумі 1 491090 гривень, а саме:   

1. Красницька ЗОШ  І-ІІІ ст. – 275400 грн.; 

2. Явірницька ЗОШ   І  ст. –120290 грн.; 

3. Красноїлівська ЗОШ І ст.  -  120290 грн.; 

4. Голівська  ЗОШ  І ст.         -  120290 грн.; 

5. Черемошнянська ЗОШ І-ІІІ ст.  -  288520 грн.; 

          та на  реконструкцію:  

1. Яблуницькому  НВК     -  234900 грн.; 

2. Верхньоясенівській ЗОШ І- ІІІ ст. -  32 400грн.;  

3. Буковецькій  ЗОШ І-ІІІ ст.               -  299000 грн.   

В зв’язку з тим, що замовником зазначених робіт з облаштування та 

реконструкції внутрішніх санвузлів для освітніх закладів району виступає 

департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури обласної державної адміністрації, в відділі освіти РДА та 



директорів загальноосвітніх закладів  району відсутня інформація щодо 

використання коштів на зазначені роботи.  

Просимо Вас забезпечити надання районній раді  детальної інформації по 

кожному загальноосвітньому закладу про суми освоєних коштів  та про стан 

виконаних робіт  з будівництва та реконструкції теплих внутрішніх санвузлів 

(відповідність об’ємів фактично виконаних робіт  кошторисній  документації). 

 

 

Прийнято  на  ХХІХ сесії  Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання 31.01. 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

РІШЕННЯ 

 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про звернення районної ради щодо  

ремонту та придбання обладнання  

для їдалень (харчоблоків) закладів 

загально середньої освіти. 

 

Керуючись  статтею  43 Закону України   « Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів»,  Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 01. 10. 2012 року № 560 « Про 

затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів» статтею 43. Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», районна рада 

вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до в. о. голови Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації Федоріва  В.В., голови Івано-Франківської 

обласної ради Сича О.М., директора департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики   Івано-Франківської  обласної  державної адміністрації Кімаковича 

В.Є.,  щодо ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 

загальної середньої освіти (додається). 

2. Звернення надіслати в. о. голові Івано-Франківської  обласної державної  

адміністрації  Федоріву В.В.,  голові Івано-Франківської обласної ради Сичу 

О.М., директору департаменту освіти, науки та молодіжної  політики  Івано-

Франківської  обласної державної  адміністрації   Кімаковичу В.Є. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації. (О.Чубатько) 

Голова районної ради        Іван Шкіндюк 



Додаток  

                                                                   до рішення  районної ради  

                                                                   від 31.01.2020 року. 
 

В. о. голови  Івано-Франківської 

                                                                         обласної державної адміністрації 

Федоріву В.В. 

 

                                                                         Голові   Івано-Франківської  

                                                                         обласної ради                                                                                                                             

                                                                         Сичу О.М. 

 

                                                                          Директору департаменту освіти,  

                          науки та молодіжної політики 

                                                                          Івано-Франківської обласної  

                                                                          державної адміністрації 

Кімаковичу В.С. 

 

 

Звернення  

 

Ми,  депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області,стурбовані ситуацією, що склалася в районі із забезпеченням коштів на 

капітальний ремонт шкільних приміщень  та придбання відповідного обладнання 

для харчоблоків. 

 За повідомленням прес служби Міністерства освіти і науки України, Уряд 

спрямував 400 млн. гривень на облаштування харчоблоків у школах. Ці кошти 

виділяються по стандартних принципах співфінансування. Постанова 

передбачає, що органи місцевої влади мають додати свої інвестиції в розмірі не 

менше 10%  від очікуваної суми. На жаль, на сьогоднішній день фінансовий 

ресурс району не забезпечує мінімальної потреби навіть на захищені статті 

видатків місцевого бюджету. 

 У зв’язку з вищенаведеною ситуацією, ми депутати районної ради, 

звертаємось до Вас з проханням посприяти у вирішенні даного болючого 

питання. Адже сьогодні маємо статистику, що протягом навчального року в 

школі майже  на 40% зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-

кишкового тракту та отруєнь. Тому необхідно створити матеріально-технічну 

базу з достатньою кількістю технічного обладнання, забезпечення стану 

харчоблоку, їдальні відповідно до санітарно-гігієнічних норм. 

       При перевірці відповідними органами шкільних їдалень та харчоблоків в 

загальноосвітніх школах району виявлено, що шкільні приміщення та 

обладнання не тільки не відповідають установленим нормам, а й знаходяться 

вкрай жахливому стані. 

 

Для поліпшення ситуації і проведення харчоблоків загальноосвітніх шкіл і 

закладів району до відповідних норм,необхідні кошти у розмірі 1760 тис. грн.: на 



капітальний ремонт приміщень та  придбання відповідного обладнання для 

харчоблоків. 

Враховуючи вищевказане, просимо виділити районному бюджету кошти у 

розмірі 112 тис.грн. (10% від очікуваної суми)  як спів фінансування для 

капітального ремонту шкільних приміщень та кошти у розмірі 64 тис. грн.. ( 10% 

від очікуваної суми) для придбання необхідного обладнання для харчоблоків. 

Маємо надію, що вищенаведене питання буде вирішено позитивно. 

Щиро дякуємо за надану допомогу. 

 

 

 

 

                                              Прийнято  на  ХХІХ сесії  Верховинської 

                                              районної ради сьомого демократичного 

                                              скликання 31.01. 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

РІШЕННЯ 

 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1.Схвалити звернення районної ради до в. о. голови Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації Федоріва  В.В., голови Івано-Франківської 

обласної ради Сича О.М., директора департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Кімаковича В.Є.,  

щодо виділення  коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації 

для будівництва спортивних споруд в закладах загальної середньої освіти 

району. 

2.Звернення надіслати в.о. голові Івано-Франківської  обласної державної 

адміністрації Федоріву В.В.,  голові Івано-Франківської обласної ради Сичу 

О.М., директору департаменту освіти, науки та молодіжної політики  Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Кімаковичу В.Є. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації(О.Чубатько). 

 

Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

Додаток  



                                                                   до рішення  районної ради  

                                                                   від 31.01.2020 року. 
 

В. о. голови  Івано-Франківської 

                                                                         обласної державної адміністрації 

Федоріву В.В. 

 

                                                                         Голові   Івано-Франківської  

                                                                         обласної ради                                                                                                                             

                                                                         Сичу О.М. 

 

                                                                          Директору департаменту освіти,  

                          науки та молодіжної політики 

                                                                          Івано-Франківської обласної  

                                                                          державної адміністрації 

Кімаковичу В.С 

 

Звернення  

Ми,  депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

стурбовані проблемою відсутності спортивних споруд для проведення занять з 

фізичної культури та проведення серед школярів спортивно-масових   заходів  у   

Черемошнянській та Замагорівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, де 

навчається відповідно 215 та 199 учнів. 

Сучасні спортмайданчики в школах спонукають дітей більш активно 

займатися спортом, набувати відповідних навичок у процесі фізичної підготовки, 

вдосконалення природних рухів школярів.  При цьому також реалізовуються  і 

соціальні завдання: не тільки залучаються школярі до спорту, а й виховують в 

собі відповідальність за себе , усвідомлений підхід до життя і свого вибору місця 

в ньому, Крім того організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів 

сприятимуть популяризації здорового способу життя. 

 Проте, на жаль в районному бюджеті немає необхідних коштів для 

будівництва спортивних споруд  у вищенаведених закладах середньої освіти 

району. 

Виходячи з вищенаведеного, просимо Вас виділити з обласного бюджету 

кошти на виготовлення проектно-кошторисної  документації для будівництва 

спортивного  майданчика  зі  штучним  покриттям   в Черемошнянській  ЗОШ І-

ІІІ ступенів  в сумі 37 тис. гривень та будівництва спортивного залу в 

Замагорівській ЗОШ І-ІІІ  ступенів в сумі  170 тис. гривень. 

          Щиро дякуємо зо підтримку та розуміння. 

 

 

Прийнято на двадцять дев’ятій 

                                                              сесії Верховинської районної ради 

                                                              сьомого демократичного скликання 

                                                             31 січня 2020 року 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 31 січня 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 р. «Про районний бюджет на 2020 рік», протоколом комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і податків від 31.01.2020 року № 134,  районна 

рада  

вирішила: 

1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  станом 

на 01.01.2020 року по загальному фонду районного бюджету в сумі  50000 

гривень головному розпоряднику коштів районного бюджету - районній 

державній адміністрації за КПКВК 0212144 «Програми і централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КЕКВ 2730.  

2.  Перепланувати бюджетні призначення в межах Програми соціально-

економічного розвитку сільських населених пунктів району, зменшивши їх в 

сумі 907684 гривень по головному розпоряднику бюджетних коштів – районній 

державній адміністрації за КПКВК 0217693 КЕКВ 2210 та відповідно  

збільшивши призначення головного розпорядника бюджетних коштів - 

фінансового управління районної державної адміністрації у сумі 907684 гривень 

за КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 для спрямування субвенції обласному бюджету 

на співфінансування об’єкту “Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля 

Верховинського району Івано-Франківської області». 

  Зменшити видатки загального фонду районного бюджету в сумі 907684 

гривень, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного 

бюджету. 

   



3. Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між районною 

та обласною радами. 

 4.  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-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення щодо фінансового  

забезпечення Верховинського району 

на виплату заробітної плати   

        

Враховуючи чисельні звернення працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів Верховинського району та батьків учнів від 21 січня 2020 року, 

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

України   Гончарука О.В., Міністра охорони здоров’я України Скалецької З.С., 

Міністра освіти і науки України Новосад Г.І., в.о. голови Івано-Франківської 

облдержадміністрації ФедоріваВ.В. та голови Івано-Франківської обласної ради 

Сича О.М. щодо фінансового забезпечення Верховинського району на виплату 

заробітної плати (додається). 

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

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

О.В., Міністру охорони здоров’я України Скалецькій З.С., Міністру освіти і 

науки України Новосад Г.І.,в.о. голові Івано-Франківської облдержадміністрації 

Федоріву В.В. та  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 постійну комісію районної 

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

  
 

Голова районної ради               Іван Шкіндюк 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від  31 січня 2020р. 

Президенту України 

В.Зеленському  

Голові Верховної Ради України 

Д. Разумкову 

Прем’єр-міністру України 

О. Гончаруку 

Міністру охорони здоров’я України 

З. Скалецькій 

 Міністру освіти і науки України 

Г. Новосад 

В.о. голові Івано-Франківської обласної 

 державної адміністрації 

В.Федоріву 

Голові Івано-Франківської обласної 

 ради 

О. Сичу 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати районної ради, надзвичайно стурбовані ситуацією, що 

склалася в районі із незабезпеченістю коштами на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів 

Верховинського району Івано-Франківської області. 

В першу чергу це стосується закладів освіти та охорони здоров’я, які 

фінансуються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам. 

Слід зазначити, що в Верховинському районі у 2020 році налічується 21 

місцевий бюджет, з яких 2 мають прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом. Всім населеним пунктам Верховинського району надано статус 

гірських. 

Географічні особливості зазначених територій високогірного 

Верховинського району вимагають утримання відповідної мережі об’єктів 

соціально-культурної сфери, що створює додаткове фінансове навантаження на 

місцеві бюджети, але не забезпечує необхідним фінансовим ресурсом на виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери. 

Додаткова потреба в коштах тільки на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ району на 2020 рік складає 27982,2  тис.грн., з 

них:  

- по установах охорони здоров’я – 1052,3 тис.грн.; 

- по установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з 

Державного бюджету – 18105,5 тис.грн. або 8,0 середньомісячних фондів 

оплати праці; 

- по установах, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету та базової 

дотації  – 8824,4 тис.грн. ;   



 Крім того, кредиторська заборгованість працівникам бюджетних установ 

району по заробітній платі за 2019 рік складає 7544,8 тис.грн., з них: 

- по установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з 

Державного бюджету –3689,9 тис.грн.; 

- по установах, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету та базової 

дотації  – 2962,5 тис.грн. ;   

-  по сільських бюджетах – 892,4 тис.грн.       

З метою тимчасового врегулювання ситуації в 2020 році на виплату 

заробітної плати технічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів 

додатково спрямовано за рахунок власних фінансових ресурсів районного 

бюджету 6940,0 тис. гривень. 

Проте спрямування власних надходжень на проведення видатків, які 

відповідно до ст.53 Конституції України проводяться з державного бюджету, не 

вирішує ситуації із виплатою заробітної плати працівникам, які обслуговують 

навчальний процес. В попередньому 2019 році з державного бюджету було 

виділено додаткової дотації для установ освіти які обслуговують навчальний 

процес в межах 25,0 млн.грн., тоді як в районному бюджеті на 2020 рік виділено 

тільки 10,0 млн. грн. або 40 відсотків від попереднього року, де кредиторська 

заборгованість на 01січня 2020 року по зарплаті технічним працівникам з 

врахуванням заходів економії склала 3689,9 тис.грн. або 1,5 середньомісячного 

фонду заробітної плати. 

Така ситуація призвела до того, що технічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів району відмовляються виконувати свої функціональні 

обов’язки у зв’язку із заборгованістю по заробітній платі, їх підтримують батьки 

учнів, з 21 січня в окремих школах зупинено навчально-виховний процес, та 

готується поїздка технічних працівників та батьків до обласного центру для 

зустрічі з керівництвом області щодо вирішення зазначеної проблеми. 

Невирішення названого питання із забезпечення коштами на 2020 рік  вже на 

початку року створює колапс у функціонуванні бюджетних установ 

Верховинського району, змушує районну раду як засновника загальноосвітніх 

навчальних закладів та медичних установ Верховинського району закривати їх в 

окремих високогірних населених пунктах, проводити скорочення працівників. 

Це призведе до знищення Верховинського району та гуцульського етносу. 

Віримо, що нам не прийдеться закривати бюджетні установи у 

високогірних селах та щиро дякуємо за допомогу у вирішенні питань 

фінансування високогірного Верховинського району.  

 

Прийнято на  двадцять дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради 

сьомого демократичного скликання 31 

січня 2020 року 

 

 

 

 

 



 

 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

Двадцять дев’ята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 31 січня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника» на укладення договору оренди 
Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» № 856/11-20 від 28 грудня 2019 року, взявши до уваги 

вимоги ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого і 

середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 
1. Дозволити Державному вищому навчальному закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» укласти договір оренди 

нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

Верховинського району, площею 34,4 кв.м., що знаходиться за адресою Івано-

Франківська обл., селище Верховина, вул. Мстислава,2 з метою розміщення їдальні 

терміном на 1 (один) рік. 

2. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад району відповідно до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної 

плати, затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2010 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

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

 
 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 

 

 

   



                                                                                                                                                                                                                                             

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   31  січня   2020 року 

селище Верховина  

 

Про внесення змін 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», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 року 

«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», Бюджетного кодексу України та у зв’язку 

із виробничою необхідністю, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. В межах діючої штатної чисельності внести зміни в додаток 1 

затвердженого 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», виклавши його в новій 

редакції згідно додатку. 

2. Дане рішення набирає чинності з 01 лютого 2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від   31   січня    2020 року 
 

Структура і чисельність 

виконавчого апарату районної ради 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу 

та посада  

Кількість 

штатних 

одиниць  

1. Голова районної ради 1  

2. Заступник голови районної ради 1 

3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради  1 

4. Заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради 1 

5. Радник голови районної ради 2 

Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної ради 

6. Начальник загально-організаційного відділу виконавчого апарату 

районної ради 

1 

7. Головний спеціаліст з питань організаційного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

1 

8. Головний спеціаліст з питань звернень громадян та діловодства 

виконавчого апарату районної ради  

1 

Відділ правового забезпечення та комунального майна виконавчого апарату 

районної ради 

9.  Начальник відділу правового забезпечення  та комунального майна 

виконавчого апарату районної ради 

1 

10. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового 

забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав 

реабілітованих виконавчого апарату районної ради 

1  

Відділ роботи з підприємствами, установами, громадськими організаціями та 

громадянами із соціальних питань виконавчого апарату районної ради 

11.  Начальник відділу роботи з підприємствами, установами, 

громадськими організаціями та громадянами із соціальних питань 

1 



виконавчого апарату районної ради 

Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради 

12. Начальник відділу обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради    

1 

13. Головний спеціаліст з питань організації роботи депутатського 

корпусу та зв’язків з територіальними громадами виконавчого 

апарату районної ради 

1 

14. Водій 1 

15. Прибиральниця 0,5 

 Всього  15,5 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         Роман Ванівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

               

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   31  січня   2020 року 

селище Верховина  

 

Про встановлення надбавок до 

посадового окладу, виплату 

допомоги голові та заступнику голови 

районної ради на 2020 рік 
 

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

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

самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 

09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», 

районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради на 
2020 бюджетний рік надбавку за високі досягнення в праці у розмірі до 50 
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років у 
межах видатків, затверджених на оплату праці. 

2. Надавати голові та заступнику голови Верховинської районної ради 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу 
для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує 
його середньомісячної заробітної плати у межах видатків, затверджених на 
оплату праці у 2020 році. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   20  грудня   2019 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку звернення щодо 

перспективного плану формування 

території об’єднаних ОТГ сіл Верхній Ясенів 

та Рівня Верхньоясенівської сільської ради 

Верховинського району Івано-Франківської 

області 
 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та розглянувши лист Верхньоясенівської сільської ради від 19.12.2019 

року №314/02.2-12, районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати звернення щодо перспективного плану формування 

території об’єднаних ОТГ сіл Верхній Ясенів та Рівня Верхньоясенівської 

сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області (додається). 

2. Надіслати дане рішення Міністерству розвитку громад та територій 

України, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Шмигалю 

Д.А. та голові міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів 

області  Онищук С.В. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 


