Порядок денний
позачергової ХХХІ сесії
VІІ демократичного скликання
ІV пленарне засідання

1. Про виконання програми соціально-економічного
розвитку району за І квартал 2020 року.

та

культурного

2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за І
квартал 2020 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.
4. Про очікувану мережу закладів освіти району в 2020 – 2021 навчальному
році.
5. Про організацію національного та військово-патріотичного виховання
учнівської молоді в 2018-2019 навчальному році.
6. Про тимчасове призупинення роботи закладів дошкільної освіти
Верховинської районної ради Івано-Франківської області.
7. Про звернення районної ради щодо передачі фінансування з обласного
бюджету Верховинської дитячо-юнацької спортивної школи.
8. Інформація про роботу Верховинського комбінату
підприємств за 2019 рік та 5 місяців 2020 року.

комунальних

9. Про звернення районної ради щодо утримання і фінансування
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання
громадян
в
селі
Красноїлля
Верховинського
територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг).
10. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості
«Верховинщини».
11. Про створення Верховинського музею книги про гуцулів і Гуцульщину.
12. Про затвердження комплексної цільової програми розвитку цивільного
захисту Верховинського району на 2021 – 2025 роки.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання районного
бюджету за І-ий квартал 2020 року
Районний бюджет за І-ий квартал 2020 року по доходах виконано на 91,6
відсотка (при затвердженому плані – 70920,6 тис.грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 64962,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
103,9 відсотка (при затвердженому плані – 59927,7 тис.грн., фактично
надійшло – 62286,4 тис.грн.) та спеціальний фонд – на 24,3 відсотка (при
затвердженому плані – 10992,6 тис.грн., фактично надійшло – 2676,3 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 8973,9 тис.гривень, що складає 135,6 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 6620,1 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 818,6 тис.грн., або
приріст складає 10,0 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 748,0 тис.гривень, що складає 124,7 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 600,0 тис.грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в
сумі 6696,0 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам - 10622,9 тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 34724,3
тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 1269,3 тис.гривень,
або на 100,1 відсотка забезпечено уточнений план.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 80,2
відсотків (при уточненому плані – 77635,5 тис.грн., використано – 62292,5
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету – 91,9 відсотка (при уточненому
плані – 65387,2 тис.грн., фактично використано – 60072,6 тис.грн.) та

спеціальний фонд - на 18,1 відсотки (при уточненому плані – 12248,3 тис.грн.,
фактично використано – 2219,9 тис.грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 78,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис.гривень, охорону здоров’я 11,1
відсотків ( 6697,25 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (1396,2 тис.грн.), культуру – 3,9 відсотка (2314,4 тис.грн.).
У порівнянні з І кварталом 2019 року обсяг видатків районного бюджету
збільшився у цілому на 6098,9 тис.гривень, або на 10,8 відсотка.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію
фінансового
управління
районної державної
адміністрації про підсумки виконання районного бюджету за І-ий квартал 2020
року взяти до уваги (додається).
2. Затвердити:
- звіт про виконання районного бюджету за І-ий квартал 2020 року
(додаток 1);
- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, згідно з
якими виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І-ий квартал
2020 року (додаток 2).
3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету
та сільським і селищному головам:
3.1. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші
види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і
кошторисах бюджетних установ.
3.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному
обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і
проведення розрахунків за надані комунальні послуги та енергоносії.
3.3. Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів.
3.4. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі
та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків
наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2020 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх
виконання у поточному році;
3.5. Встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому усі
фінансові джерела та наявні механізми;
3.6. З метою недопущення застосування фіскальними органами фінансових
санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від 08.07.2010 року

№2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», термінів сплати єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне страхування.
4. Сільським та селищному головам з метою забезпечення виконання
затверджених показників по доходах бюджету району в 2020 році, вжити
заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно
задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ДОВІДКА
про виконання бюджету району
та районного бюджету за І-ий квартал 2020 року
Зведений бюджет району за 1-ий квартал 2020 року по доходах
виконано на 87,1 відсотка (при затвердженому плані – 81107,2 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 70658,4 тис. грн.), з яких загальний
фонд бюджету - на 103,2 відсотка (при затвердженому плані – 65447,5 тис. грн.,
фактично надійшло – 67524,1тис. грн.) та спеціальний фонд - на 20,0 відсотків
(при уточненому плані – 15659,7 тис. грн., фактично надійшло – 3134,3 тис.
грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 1-ий квартал 2020 року становить 14196,6 тис.грн., що
складає 119,9 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 11839,9
тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року ,
надходження зросли на 795,2 тис. грн., або приріст складає 5,9 відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого 58,9 сформовано відсотків ресурсів загального фонду
(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника
минулого року зросли на 586,7тис. грн. (з 7786,6 тис. грн. до 8373,3 тис. грн.).
По інших платежах у порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільшились надходження по акцизному податку – на 506,6 тис. грн., єдиному
податку – на 183,7 тис. грн. та 50 відсотків збору за спеціальне використання
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування – на 230,3 тис. грн..
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету
району забезпечено в сумі 1064,7 тис. грн., що складає 113,2 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 940,7 тис. грн.).
Динаміка власних
фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 1-ий квартал 2018 , 2019 та 2020р.
(тис. грн.)

Аналіз виконання власних надходжень загального фонду за 1-ий квартал
2020 року місцевими радами наведено в наведеній таблиці: ( відсоток)
(відс.)

Районний бюджет за 1-ий квартал 2020 року по доходах виконано на 91,6
відсотка (при затвердженому плані – 70920,6 тис. грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 64962,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
103,9 відсотка (при затвердженому плані – 59927,7 тис. грн., фактично
надійшло – 62286,4 тис. грн.) та спеціальний фонд – на 24,3 відсотка (при
затвердженому плані – 10992,6 тис. грн., фактично надійшло – 2676,3 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 8973,9 тис. грн., що складає 135,6 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 6620,1 тис. грн.). В порівнянні з

відповідним періодом минулого року надходження зросли на 818,6 тис. грн., або
приріст складає 10,0 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 748,0 тис. грн., що складає 124,7 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 600,0тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в
сумі 6696,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
- 10622,9 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 34724,3
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 1269,3 тис. грн., або
на 100,1 відсотка забезпечено уточнений план.
За звітний період видатки бюджету району склали 66856,8 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 64226,6 тис. грн., спеціального – 2630,2 тис.
грн.
В порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на
4403,4 тис. грн. (на 7,3 відсотка).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 73,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис. грн., охорону здоров’я – 10,4
відсотків ( 6699,6 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,2
відсотків (1432,0 тис. грн.), культуру – 3,6 відсотка (2316,4 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого року вони зросли: по освіті на
12,9 відсотків (5371,0 тис. грн.), охороні здоров’я на 1,4 відсотка або на 94,6 тис.
грн..
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 58552,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
2425,6 тис. грн., на трансферти населенню – 470,0 тис. грн., на медикаменти –
145,1 тис. грн., на продукти харчування – 161,8 тис. грн.. Питома вага
захищених статей видатків у загальній сумі склала 96,1 відсотків, заробітної
плати – 91,1 відсотків.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 80,2
відсотків (при уточненому плані – 77635,5 тис. грн., використано – 62292,5
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 91,9 відсотка (при уточненому
плані – 65387,2 тис. грн., фактично використано – 60072,6 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 18,1 відсотки (при уточненому плані – 12248,3 тис. грн.,
фактично використано – 2219,9 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 78,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис. грн., охорону здоров’я 11,1
відсотків ( 6697,25 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (1396,2 тис. грн.), культуру – 3,9 відсотка (2314,4 тис. грн.).
У порівнянні з І кварталом 2019 року обсяг видатків районного бюджету
збільшився у цілому на 6098,9 тис. грн., або на 10,8 відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за І квартал 2018, 2019 та 2020 року
тис. грн.
50000
45000
40000

47004,7
41633,7
36974,6
33259,8 31139,6

35000
30000
25000
20000
15000

7752,2 6605 6699,6

10000

2367
2075,1
1432

5000

3899,2

2316,4

4353,4 4707,2
600,42225,8
518,69

0
а
віт
Ос
н

о
ор
Ох

р
до
аз

’я
ов
н
ль
ціа

Со

2018 рік

и

т
ис
ах
з
й

тво

те ц
ис

н
ан
ув
д
ря

ам
ов
ат
р
ам
у
с
т
ве
ль
це
Ку
Міс

2019 рік

фі

я

рт

по
ас
т
а
ур
ьт
л
зк у

2020 рік

Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за І квартал 2020 року
тис. грн.
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 квітня 2020 року складала 3460,3 тис. грн.. Зазначена заборгованість
склалась по:
установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації та
власних надходжень районного бюджету – 3092,6 тис. грн.;
сільських бюджетах - 367,7 тис. грн..
Станом на сьогодні за рахунок коштів, що надійшли як короткотермінова позика
заборгованість по установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації
та власних надходжень районного бюджету погашено в повному обсязі.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження районної державної адміністрації від від
11.01.2020 року №5 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансово- бюджетної дисципліни на 2020 рік». На виконання зазначеного
розпорядження розпорядниками бюджетних коштів розроблено заходи з
економного та ефективного використання коштів на 2020 рік на загальну суму
8919,5 тис. грн.. Фактична сума економії за перший квартал цього року склала 3345,0 тис. грн. Освітніми установами за звітний період план заходів виконано
в сумі 1952,0 тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури –
398,5 тис. грн., установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі
відповідно 425,6 тис. грн..
За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 70,3 тис. грн., на оплату теплоенергоносіїв – 5,5 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 тис.грн..
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у звітному періоді
– 104,5 тис. грн..
Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 27.07. 2020 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 1-ий квартал 2020 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
1-ий квартал
2020 року

37647,2

8373,3

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

18,0

11,0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування
Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за надання адмінпослуг

1600,0

565,0

10,0

2,0

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Інші надходження

102,0

22,5

Разом власних доходів

39377,2

8973,9

Базова дотація
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
Разом доходів загального фонду

26784,4
140538,1
18496,4

6696,0
34724,3
10622,9

4065,4
229261,5

1269,3
62286,4

21010000
22010000
22080000

24060300

41020100
41030000
41040000
41050000

0,1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

25000000

Власні надходження

2400,0

748,0

41030000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

12063,6

1928,3

Разом доходів спеціального фонду

14463,6

2676,3

243725,1

64962,7

Разом доходів загального і спеціального фондів

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

0100
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1000
2000
3000
4000
5000
7000
8000
9000

Найменування видатків

Затверджено
на І квартал
2020 року з
урахуванням
змін

Виконано за
І квартал
2020 року

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

6096,1
192282,4
7345,7
7332,8
9040,9
2353,8
1099,0
730,0
1428,5
1270,0
228979,2

1085,3
47004,7
6697,2
1396,1
2314,4
539,1
213,0

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

2417,7
642,3
136,8
50,0
10,0
1488,5
78,6
12178,9
17002,8
245982,0

560,7
629,0
139,1

Начальник фінансового управління

302,6
535,2
60087,6

16,8
733,0
141,3
2219,9
62307,5

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 27 липня 2020 р.
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти
з резервного фонду районного бюджету за 1-ий квартал 2020 року.
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

2.

3.

Дата і
номер
розпорядже
ння

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
ження

Фактич
но профінансовано

Назва заходів, на які
направлено кошти

Районна державна
адміністрація
(ДПРЧ-12
УДСНС України в
ІваноФранківській
області)
Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району
райматрезерв)

11.02.2020р.
№49/16-р

10000

10000

Придбання паливномастильних матеріалів для
забезпечення належної роботи
аварійно-рятувальної служби
під час ускладнення погодних
умов зимового періоду.

16.03.2020р.
№108/25-р

22500

22500

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району ).

18.03.2020р.
№ 112/28-р

25000

25000

Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
5000 грн.-КНП «Верховинський
центр ПМСД»,
5000 грн.- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»,
2500 грн..- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»,
10000 грн.- поповнення
районного матеріального
резерву дезінфікуючими
засобами.
Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД,
10000 грн.- КНП
«Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради»,
5000 грн.- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини».

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

31,03.2020р.
№122/33-р

47000

47000

Придбання тестів СОVID-19
47000 - КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

Всього спрямовано 104500 (Cто чотири тисячі п”ятсот ) гривень.

Начальник фінансового
управління

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання районного
бюджету за 1-ше півріччя 2020 року
Районний бюджет за 1- ше півріччя 2020 року по доходах виконано на
95,1 відсотка (при уточненому плані – 147072,9 тис. грн., фактично надійшло
до районного бюджету – 139956,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету на 99,4 відсотка (при уточненому
плані – 133809,3 тис. грн., фактично
надійшло – 132988,6тис. грн.) та спеціальний фонд – на 52,5 відсотка (при
уточненому плані – 1323,6тис. грн., фактично надійшло – 6967,4 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 18443,2 тис. грн., що складає 110 відсотків до
затвердженого плану (затверджений план – 16760,8 тис. грн.) та 96,5 відсотка до
уточненого плану( уточнений план- 19114,6 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 643,4 тис. грн., або
приріст складає 3,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 1175,5 тис. грн., що складає 97,9 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 1200,0тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету за звітний
період надійшло в сумі 13392,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам - 13245,8 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 85178,0
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2729,6 тис. грн., або
на 94,8 відсотка забезпечено уточнений план.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 88,4
відсотки (при уточненому плані – 156779,1 тис. грн., використано – 138607,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 93,0 відсотка (при уточненому
плані – 141042,3 тис. грн., фактично використано – 131112,5 тис. грн.) та

спеціальний фонд - на 47,6 відсотки (при уточненому плані – 15736,8 тис. грн.,
фактично використано – 7494,7 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4
відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2тис. грн., охорону здоров’я 5,4
відсотки (7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (3048,6 тис. грн.), культуру – 3,4 відсотка (4418,0 тис. грн.).
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію
фінансового
управління
райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 1-ше півріччя 2020 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити:
- звіт про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2020 року
(додаток 1);
- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, згідно з
якими виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І-ше півріччя
2020 року (додаток 2).
3.
Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного
бюджету та сільським і селищному головам:
3.1. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші
види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і
кошторисах бюджетних установ;
3.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному
обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і
проведення розрахунків за надані комунальні послуги та енергоносії;
3.3. Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів.
3.4. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі та
тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків
наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2020 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх
виконання у поточному році;
3.5. встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому усі
фінансові джерела та наявні механізми;
3.6. з метою недопущення застосування фіскальними органами фінансових
санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від 08.07.2010 року №
2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», термінів сплати єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне страхування.
4. Сільським та селищному головам з метою забезпечення виконання
затверджених показників по доходах бюджету району в 2020 році, вжити
заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно
задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ДОВІДКА
про виконання бюджету району
та районного бюджету за 1-ше півріччя 2020 року
Зведений бюджет району за 1-ше півріччя 2020 року по доходах
виконано на 91,0 відсотка
(при уточненому плані – 169980,5 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 154617,9 тис. грн.), з яких загальний
фонд бюджету - на 97,7 відсотка (при уточненому плані – 145837,6 тис. грн.,
фактично надійшло – 142426,0 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 50,5 відсотка
(при уточненому плані – 24142,9 тис. грн., фактично надійшло – 12191,9 тис.
грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 1-ше півріччя 2020 року становить 27555,6 тис.грн., що
складає 97,7 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 28204,1
тис.грн.) та 90,2 відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 30557,9 тис.
грн..)
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року ,
надходження зменшилися на 922,2 тис. грн., що пояснюється ситуацією , яка
склалася на даний час у районі та в цілому по Україні.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого 63,2 відсотка сформовано ресурсів загального фонду
(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника
минулого року зросли на 506,5тис. грн. (з 17100,3 тис. грн. до 17606,8 тис. грн.).
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету
району забезпечено в сумі 1994,8 тис. грн., що складає 119,9 відсотка до
уточненого плану (уточнений план – 1663,0 тис. грн.).
Динаміка власних фактичних надходжень дохідної частини загального
фонду бюджету району за 1-ше півріччя 2018 , 2019 та 2020 роки
(тис. грн.)

Аналіз виконання власних надходжень загального фонду
за 1-ше півріччя 2020 року місцевими радами
наведено в наведеній таблиці:
( відсоток)

Районний бюджет за 1- ше півріччя 2020 року по доходах виконано на
95,1 відсотка (при уточненому плані – 147072,9 тис. грн., фактично надійшло
до районного бюджету – 139956,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету на 99,4 відсотка (при уточненому
плані – 133809,3 тис. грн., фактично
надійшло – 132988,6тис. грн.) та спеціальний фонд – на 52,5 відсотка (при
уточненому плані – 1323,6тис. грн., фактично надійшло – 6967,4 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 18443,2 тис. грн., що складає 110 відсотків до
затвердженого плану (затверджений план – 16760,8 тис. грн.) та 96,5 відсотка до
уточненого плану( уточнений план- 19114,6 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 643,4 тис. грн., або
приріст складає 3,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 1175,5 тис. грн., що складає 97,9 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 1200,0тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету за звітний
період надійшло в сумі 13392,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам - 13245,8 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 85178,0
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2729,6 тис. грн., або
на 94,8 відсотка забезпечено уточнений план.
За звітний період видатки бюджету району склали 151494,8 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 138653 тис. грн., спеціального – 12841,8 тис.
грн.
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 79,3
відсотків від обсягу бюджету, або 110654,2 тис. грн., охорону здоров’я – 5,1
відсотків ( 7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,2
відсотків (3109,1 тис. грн.), культуру – 3,2 відсотка (4418,0 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого року вони зросли: по освіті на 9
відсотків (9145,6 тис. грн.), охороні здоров’я на 8,1 відсотка, або на 536,8 тис.
грн..
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 128777,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
3903,8 тис. грн., на трансферти населенню – 941,4 тис. грн., на медикаменти –
185,1 тис. грн., на продукти харчування – 427,6 тис. грн.. Питома вага
захищених статтей видатків у загальній сумі склала 96,8 відсотків, заробітної
плати – 92,9 відсотків.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 88,4
відсотки (при уточненому плані – 156779,1 тис. грн., використано – 138607,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 93,0 відсотка (при уточненому

плані – 141042,3 тис. грн., фактично використано – 131112,5 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 47,6 відсотки (при уточненому плані – 15736,8 тис. грн.,
фактично використано – 7494,7 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4
відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2тис. грн., охорону здоров’я 5,4
відсотки (7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (3048,6 тис. грн.), культуру – 3,4 відсотка (4418,0 тис. грн.).
Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району на
галузі соціально-культурної сфери
за І півріччя 2018, 2019 та 2020 року
тис. грн.
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за І півріччя 2020 року
тис. грн.
Інші видатки;
4417,7;
3,2
Трансферти
населенню;
941,4; 0,7%

%

Заробітна плата;
128774,41; 92,9%
Продукти
харчування;
427,6; 0,3%
Медикаменти;
185,1;
0,1%

Оплата
компослуг та
енергоносіїв;
3903,8; 2,8%

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 липня 2020 року складала 1942,4 тис. грн.. Зазначена заборгованість
склалась по:
власних надходжень районного бюджету – 931,6 тис. грн.;
сільських бюджетах - 1010,0 тис. грн..
Станом на сьогодні за рахунок коштів, що надійшли як короткотермінова позика
заборгованість по установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації
та власних надходжень районного бюджету погашено в повному обсязі.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження районної державної адміністрації від
11.01.2020 року №5 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансовобюджетної дисципліни на 2020 рік». На виконання зазначеного
розпорядження розпорядниками бюджетних коштів розроблено заходи з
економного та ефективного використання коштів на 2020 рік на загальну суму
8919,5 тис. грн., уточнено заходи на суму 20308,5 тис. грн..
Фактична сума економії за перше півріччя цього року склала – 6067,2 тис.
грн. Освітніми установами за звітний період план заходів виконано в сумі
1952,0 тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури – 398,5 тис.
грн., установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі відповідно
425,6 тис. грн..
За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 70,3 тис. грн., на оплату теплоенергоносіїв – 5,5 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 тис.грн..
З резервного фонду районного бюджету виділено за 1- ше півріччя коштів в
сумі 167,5 тис. грн..
Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 27.07. 2020 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 1-ше півріччя 2020 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
1- ше
півріччя
2020 року

40001,0

17606,8

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

18,0

11,3

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування
Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за надання адмінпослуг

1600,0

792,7

10,0

2,2

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Разом власних доходів

102,0

30,0

41731,0

18443,2

Базова дотація
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
Разом доходів загального фонду

26784,4
140538,1
18496,4

13392,0
85178,0
13245,8

4342,1
231892,0

2729,6
132988,6

21010000
22010000
22080000

41020100
41030000
41040000
41050000

0,2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

25000000

Власні надходження

2400,0

1175,2

41030000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

12063,6

5792,2

Разом доходів спеціального фонду

14463,6

6967,4

246355,6

139956,0

Разом доходів загального і спеціального фондів

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
0100
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1000
2000
3000
4000
5000
7000
8000
9000

Найменування видатків

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за 1-ше
півріччя
2020 року

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

6121,1
192435
7836,6
7646,8
9040,9
2353,8
1299,0
730,0
1743,5
1292,2
230498,9

2577,8
110654,2
7192,1
3156,8
4425,1
1096,5
578,0
759,0
875,2
131112,5

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

2500,7
777,2
136,8
50,0
10,0
2323,6
93,6
12221,7
18113,6
248612,5

696,6
749,8
360,1
16,8
1228,7
4442,7
7494,7
138607,2

Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 27.07.2020 р.
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти
з резервного фонду районного бюджету за 1-ше півріччя 2020 року.
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

2.

3.

Дата і
номер
розпорядже
ння

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
ження

Фактич
но профінансовано

Назва заходів, на які
направлено кошти

Районна державна
адміністрація
(ДПРЧ-12
УДСНС України в
ІваноФранківській
області)
Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району
,райматрезерв)

11.02.2020р.
№49/16-р

10000

10000

Придбання паливномастильних матеріалів для
забезпечення належної роботи
аварійно- рятувальної служби
під час ускладнення погодніх
умов зимового періоду.

16.03.2020р.
№108/25-р

22500

22500

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району ).

18.03.2020р.
№ 112/28-р

25000

25000

Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
5000 грн.-КНП «Верховинський
центр ПМСД»,
5000 грн.- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»,
2500 грн..- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»,
10000 грн.- поповнення
районного матеріального
резерву дезінфікуючими
засобами.
Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД,
10000 грн.- КНП
«Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради»,
5000 грн.- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини».

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

31.03.2020р.
№122/33-р

47000

47000

Придбання тестів СОVID-19
47000 - КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

5

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

10.04.2020
р.№125/37-р

5000

5000

Запобігання корона вірусної
інфекції:
5000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

6

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

10.06.2020р.
№165/48-р

10000

10000

Запобігання корона вірусної
інфекції:
10000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

7

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

15.06.2020р.
№167/49-р

7500

7500

Придбання швидкісних тестів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД»

8

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

15.06.2020р.
№172/50-р

15000

15000

Придбання генератора
холодного туману у сумі
15000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

9

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

19.06.2020 р.
№176/54-р

6000

6000

6000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД

10

Районна державна
адміністрація

22.06.2020р.
№178/52-р

19500

19500

4500 грн.- оплата послуг по
забезпеченню перевезення
пального на лікв. насл. стихії у
районі,
15000грн.- організація
харчування рятувальних
мобільних бригад

4

Всього спрямовано 167500 (Сто шістдесят сім тисяч п»ятсот ) гривень.

Начальник фінансового
управління

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2020 року
селище Верховина
Про очікувану мережу
закладів освіти району
в 2020-2021 навчальному році
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законів України „Про освіту», „Про повну загальну середню освіту”,
„Про дошкільну освіту”, п.4 рішення районної ради від 04.10.2019 року «Про
фактичну мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному році»,
розглянувши лист районної державної адміністрації про очікувану мережу на
2020-2021 навчальний рік та враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації,
районна рада
вирішила:
1. Погодити очікувану мережу закладів загальної середньої освіти, закладів
дошкільної та позашкільної освіти району в 2020-2021 навчальному році згідно
з додатками 1-5.
2. Надати дозвіл на функціонування у новому навчальному році паралельних
початкових класів в Зеленському НВК у філії Топільче, Бистрецькій ЗОШ І-ІІ
ступенів у філії Дземброня та Буковецькій гімназії у філії Черетів.
3. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти:
3.1. В зв’язку з прогнозованою зміною кількості дітей у закладах дошкільної
освіти і контингенту учнів у закладах загальної середньої освіти забезпечити
дотримання вимог чинного законодавства під час введення та перерозподілу
штатних посад в закладах освіти району.
3.2. Враховуючи очікувані зміни контингенту учнів в освітніх закладах всіх
типів у районі, вжити заходів щодо попередження працівників про можливе
скорочення посад та зменшення кількості академічних годин педагогічного

навантаження.
4. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) подати до 14 вересня
2020 року на сесію районної ради фактичну мережу закладів освіти району в
2020-2021 навчальному році.
5. 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 1
до рішення районної ради
від 27.07.2020

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
закладів загальної середньої освіти Верховинського району
на 2020-2021 н.р.
№
п/п

Назва загальноосвітніх
шкіл

К-сть
кл.
з
ден.фо
р.навч
.

К-сть
кл. з
веч.
форм.
навч.

1.

Верховинська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Верховинський ліцей
№1
Верховинський ліцей
ім..Дмитра Ватаманюка
В. Ясенівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Замагорівська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Зеленський НВК
(«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»)
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Кривопільський ліцей
імені Василя Портяка
Криворівнянська ЗОШ І
– ІІІ ступенів
Черемошнянська ЗОШ І
–ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Буковецька гімназія
Великоходацька
гімназія
Грамітнянська ЗОШ І –
ІІ ступенів
Головівська ЗОШ І – ІІ
ступенів
Красницька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Перехреснянська ЗОШ І
– ІІ ступенів
Пробійнівська ЗОШ І–ІІ

32

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

К-сть
уч. з
вечірф
орм
навч.

Заг.к
-сть
учнів

К-сть
ГПД

К-сть
ставок

К-сть
учнів
у ГПД

0

Ксть
кл.комп
лекті
в
32

0

749

12

9

290

20

0

20

0

381

8

6

135

5

5

10

90

140

0

0

0

13

0

13

0

212

2

1,5

50

11

0

11

0

193

2

1

31

11

0

11

0

145

1

1

30

11

0

11

0

212

1

0,75

30

11

0

11

0

144

1

1

22

11

0

11

0

189

2

1,5

50

18

6

24

126

444

4

2,5

96

11

0

11

0

141

2

1,5

55

12

0

12

0

245

4

2

95

16

0

16

0

225

1

1

25

2

0

2

0

38

0

0

0

10
9

0
0

10
9

0
0

118
77

1
0

1
0

30
0

6

0

6

0

45

0

0

0

9

0

9

0

114

1

0,5

20

9

0

9

0

145

1

0,75

20

9

0

9

0

81

1

0,5

16

6

0

6

0

62

0

0

0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

супенів
Стебнівська ЗОШ –ІІ
ступенів
Бережницька ЗОШ І
ступенів
Білорічанська ЗОШ І
ступенів
Воловівська
початкова школа
Голівська початкова
школа
Голошинська ЗОШ І
ступенів
Красноїльська
початкова школа
Рівнянська початкова
школа
Синицька ЗОШ І
ступеня
Чорнорічанська ЗОШ І
ступеня
Явірницька ЗОШ І
ступеня
Верховинський НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)
Яблуницький НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)

Всього:

9

0

9

0

66

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

1

0

11

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

2

0

2

0

17

0

0

0

4

0

4

0

30

0

0

0

3

0

3

0

20

1

0,5

17

4

0

4

0

28

1

0,5

23

0

0

0

0

12

0

0

0

1

0

1

0

18

0

0

0

2

0

2

18

0

0

0

4

0

4

0

58

2

1,5

45

5

0

5

0

86

1

1

30

277

11

288

216

4468

49

35

1110

0

Примітка: функціонування Воловівської початкової школи передбачено за
результатами виконання організаційно-правових заходів.

Начальник відділу освіти

Василь Гуцуляк

Додаток 2
до рішення районної ради
від 27.07.2020

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
підготовчих груп
при закладах загальної середньої освіти Верховинського району
на 2020-2021 н. р.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва школи
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Буковецька гімназія
Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Великоходацька гімназія
Синицька ЗОШ І ступеня
Всього:

Начальник відділу освіти

Кількість
груп
1
1
1
1
1
5

К-сть
дітей
7
5
5
10
5
32

Режим
роботи
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.

Василь Гуцуляк

Додаток 3
до рішення районної ради
від 27.07. 2020 р.

№п
/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва ЗДО

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
закладів дошкільної освіти Верховинського району
на 2020–2021 навчальний рік
КВ
В
Інші
ВсьоВ
В т.ч.
ть
т.ч.я т.ч.гру групи
го
т.ч. у
дітей
гру сель
п для
дітей
яс.
5п
на
5-річ.
групі річок

Верховинський ЗДО
«Сонечко»
Верховинський НВК
Буковецький ЗДО
«Світлячок»
Верхньоясенівський ЗДО
«Гуцулятко»
Головівський ЗДО
«Ластівка»
Голошинський ЗДО
«Дюймовочка»
Грамітнянський ЗДО
«Веселка»
Довгопільський ЗДО
«Струмок»
Замагорівський ЗДО
«Лісова казка»
Зеленський НВК І-ІІІ
ступенів
Ільцівський ЗДО «Квітка
Карпат»
Красницький ЗДО
«Смерічка»
Красноїльський ЗДО
«Дударик»
Криворівнянський ЗДО
«Червона шапочка»

Перехреснянський
ЗДО «Дивокрай»
Пробійнівський ЗДО
«Святого Миколая»
Стебнівський ЗДО
«Гуцулочка»

Режим роботи
закладу (год)
3

9

10,
5

8

1

3

4

195

22

65

108

4
1

1
-

1
-

2
1

89
15

18
-

28
5

43
10

1

2

-

1

1

32

-

15

17

2

2

-

1

1

30

-

14

16

1

-

-

1

20

-

8

12

1

1

-

-

1

19

-

6

13

1

2

-

1

1

35

-

15

20

2

2

-

1

1

35

-

14

21

2

2

-

1

1

32

-

16

16

2

3

-

1

2

72

-

19

53

2

2

-

1

1

35

-

18

17

2

3

-

1

2

50

-

20

30

3

1

1

38

-

16

22

1

2

Кривопільський ліцей ім.
Василя Портяка

Інші
діти

-

8
4

1

1

2

-

1

1

31

-

10

21

2

1

-

-

1

20

-

8

12

1

1

-

1
-

1
1

30
20

-

12
5

18
15

1
3

1

1

2
2

19

Черемошнянський ЗДО
«Дзвіночок»

3

1

1

1

46

16

11

19

20

Яблуницький НВК
Всього:

3
47

1
4

1
17

1
26

50
894

15
71

15
320

20
503

Начальник відділу освіти

1

Василь Гуцуляк

29

3
17

Додаток 4
до рішення районної ради
від 27.07.2020

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
інтернатів в закладах загальної середньої освіти
Верховинського району на 2020-2021 н. р.
№ п/п

Назва закладу

Постійно чи
сезонно

К-сть
учнів

К-сть
груп

К-сть
ставок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Верховинський ліцей №1
В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів
Буковецька гімназія
Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів
Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Всього:

постійно
постійно
постійно
сезонно
постійно
постійно
сезонно
постійно
сезонно
сезонно
сезонно

332
16
30
15
0
20
12
25
0
25
16
491

20
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
28

18
1
1,5
1
0
1
1
1,5
0
1
1
27

Примітка: тимчасово призупинено функціонування інтернатів у
Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Начальник відділу освіти

Василь Гуцуляк

Додаток 5
до рішення районної ради
від 27.07.2020

ОЧІКУВАПНА МЕРЕЖА
позашкільних навчальних закладів
Верховинського району на 2020-2021 н. р.

№
п/п
1.
2.

Назва закладу

К-сть ставок

Дитячо-юнацька
спортивна школа
Центр дитячої та
юнацької творчості
ВСЬОГО:

Начальник відділу освіти

К-сть учнів

19,25

К-сть
гуртків
31

26,75

82

1036

46

113

1365

329

Василь Гуцуляк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. щодо фінансування Верховинської дитячо-юнацької
спортивної школи за кошти з обласного бюджету (додається).
2. Звернення надіслати 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

Голові обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради
народних
депутатів №4 від 10.01.1984 року створена Верховинська дитячо-юнацька
спортивна школа, яка в установленому порядку включена до переліку об’єктів
комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району та здійснює навчально-тренувальну діяльність по даний час.
У відповідності з рішенням Верховинської районної ради від 04.10.2019
року «Про фактичну мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному
році» Верховинській ДЮСШ надано дозвіл на функціонування як закладові
позашкільної освіти, в якому охоплено навчально-тренувальною роботою 390
учнів у 6-ти відділеннях з таких видів спорту:
стрибки на лижах з трампліну;
лижне двоборство;
гірськолижний спорт;
футбол;
вільна боротьба;
рукопаш гопак.
В даному позашкільному закладі працює 17 тренерів – викладачів, з
яких 12 мають вищу освіту за спеціальністю «Фізична культура та спорт».
Впродовж багатьох років вихованці спортивної школи гідно
представляли область та державу Україна на змаганнях національного та
міжнародного рівнів, а саме:
Володимир Бощук, 7-разовий чемпіон України зі стрибків на лижах з
трампліну, двічі виборював ліцензії та представляв Україну на зимових
олімпійських іграх у 2006 році, м.Турін (Італія) та у 2010 році, м.Ванкувер
(Канада);
Євген Марусяк, 1 місце на Кубку світу серед юнаків зі стрибків на
лижах з трампліну у 2013 році, м.Алмаати (Казахстан);
Антон Корчук та Юрій Янюк, отримали ліцензії та взяли участь в ІІІ
зимових олімпійських іграх у 2020 році, м.Лозанна (Швейцарія).
Стабільність результатів з даного виду спорту підтверджує той факт, що 6
з 12 членів збірної України зі стрибків на лижах з трампліну є вихованцями
Верховинської ДЮСШ.
Учні інших відділень спортивної школи неодноразово ставали
переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських змагань, так у 2019 році
Василь Коржук став чемпіоном України з гірськолижного спорту та Діана
Зітинюк посіла ІІ місце на чемпіонаті Європи зі східних єдиноборств.
В загальному підсумку у рейтингу серед 46 спортивних шкіл –
Верховинська ДЮСШ в десятці (9 місце) найрезультативніших спортивних
шкіл за 2019 рік.
На сьогоднішній день видатки з місцевого бюджету на утримання дитячо-

юнацької спортивної школи становлять 2 263 795 гривень. Враховуючи
об’єктивні причини спричинені реалізацією карантинних заходів, які суттєво
вплинули на дохідну частину бюджету району, що створило загрозливі
передумови для подальшого функціонування Верховинської ДЮСШ.
Ми, депутати районної ради, вкрай стурбовані відсутністю фінансового
ресурсу, який може призвести до закриття єдиного в районі позашкільного
навчального закладу спортивного профілю, що забезпечує гармонійний
розвиток учнівської молоді та підготовку спортсменів високих досягнень, які
надалі не зможуть представляти Україну на міжнародному рівні.
Враховуючи викладене, просимо в установленому порядку забезпечити
фінансування Верховинської ДЮСШ за кошти з обласного бюджету.
Сподіваємося на невідкладне позитивне вирішення важливого питання
для фізкультурно-спортивного розвитку району та досягнення видатних
спортивних успіхів вихованцями спортивної школи, які будуть і надалі
прославляти Прикарпаття та Україну на міжнародних спортивних аренах.
Прийнято на позачерговій
тридцять першій сесії
Верховинської районної ради
VІI демократичного скликання
27 липня 2020 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
утримання і фінансування, починаючи
з 2021 року Відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового
проживання громадян в селі Красноїлля
Верховинського територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту та пенсійного забезпечення протокол
№50 від 22 липня 2020 року, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Міністра соціальної політики
України Лазебної М.В., голови Івано-Франківської облдержадміністрації
Федоріва В.В., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М. щодо
утримання і фінансування, починаючи з 2021 року Відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання громадян в селі
Красноїлля
Верховинського
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), (додається).
2. Звернення надіслати Міністру соціальної політики України Лазебній
М.В., 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
від 27 липня 2020р.

районної

Міністру
соціальної
України
Лазебній М.В.

ради

політики

Голові Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Федоріву В.В.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання громадян в селі Красноїлля Верховинського територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), (надалі –
Відділення) діє для жителів району, які відповідно до висновку лікарськоконсультаційної комісії за станом здоров’я не здатні до самообслуговування,
потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових,
соціально-медичних та інших видів соціальних послуг в умовах стаціонару.
Функціонування даного Відділення є вкрай необхідним для одиноких жителів
області, яким потрібна постійна стороння допомога. В даному Відділенні
проживають люди поважного віку, які обділені долею та залишені на одинці зі
старістю і важкими недугами.
Протягом 2019 року Відділенням стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання громадян в селі Красноїлля було надано послуг
стаціонарного догляду 45 особам. На даний час в цьому відділенні проживає 35
одиноких осіб поважного віку. Серед них 20 осіб лежачих. Річна потреба коштів
на утримання відділення стаціонарного догляду становить 3005,8 тис. грн.
Штатна чисельність працівників складає 15 одиниць.
В умовах децентралізації об’єднана територіальна громада не спроможна
буде утримати дане відділення, в новоствореної районної ради відповідно до
діючого законодавства також обмежена можливість проведення видатків по
утриманню соціальних установ.
Враховуючи вищенаведене, ми, депутати Верховинської районної ради,
просимо Вас вирішити питання щодо утримання і фінансування, починаючи з
2021 року зазначеного Відділення заради надання соціальної послуги
стаціонарного догляду одиноким особам поважного віку, яким потрібний
постійний сторонній догляд.
Прийнято на позачерговій тридцять
першій сесії Верховинської районної ради
VІI демократичного скликання
27 липня 2020 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 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 Кабінету
Міністрів України від 08.07.2020 року № 891-р «Про розподіл у 2020 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішенням обласної
ради від 29.05.2020 року №1438-35/2020 «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2020 рік», розпорядженнями обласної державної адміністрації від
07.07.2020 року №351, від 20.07.2020 року № 367 «Про передачу і перерозподіл
бюджетних призначень», протоколом комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів і податків від 24.07.2020 року № 112, 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 29.05. 2020 року
№ 139, від 04.06.2020 року № 140, від 25.06.2020 року № 141, від 06.07.2020
року №142, від 07.07.2020 року № 143, від 22.07.2020 року №144, від 27.02.2020
року №145, районна рада
вирішила:
1. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету за КБКД
41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету» субвенцію з обласного бюджету в сумі 364 800 гривень,
спрямувавши її головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній
державній адміністрації за:

- КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 – 160 000 гривень;
- КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 – 204 800 гривень.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» на суму 190 000 гривень та збільшити призначення
головного
розпорядника коштів районного бюджету - районної державної адміністрації по
загальному фонду (видатки споживання) за КПКВК 0218110 на ліквідацію
наслідків надзвичайної ситуації, що мала місце на території району у червні
2020 року для спрямування їх згідно з додатком №1.
3. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів районного бюджету в межах Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності району:
3.1
зменшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - фінансового управління районної державної адміністрації за
спеціальним фондом (бюджетом розвитку), КПКВК 3719770 КЕКВ 3220
передбачених 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» у сумі 745018,36 гривень;
3.2 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за спеціальним
фондом (бюджетом розвитку), КПКВК 0617361 КЕКВ 3122, спрямувавши їх на
співфінансування об’єкту «Дитячий садок на 40 місць в с.Верхній Ясенів,
Верховинського району, Івано-Франківської області – нове будівництво
(коректура проекту)» в сумі 745018,36 гривень.
4. Перепланувати призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за спеціальним
фондом (бюджетом розвитку), передбачених на співфінансування об’єкту
«Дитячий садок на 40 місць в с. Верхній Ясенів, Верховинського району, ІваноФранківської області – нове будівництво (коректура проекту)» зменшивши
призначення за КПКВК 0617363 КЕКВ 3122 та збільшивши їх за КПКВК
0617361 КЕКВ 3122 в сумі 60000 гривень.
5. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів районного бюджету в межах Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності району:
5.1 зменшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за спеціальним
фондом (бюджетом розвитку), КПКВК 0617361 КЕКВ 3122, передбачених на
співфінансування об’єкту «Дитячий садок на 40 місць в с.Верхній Ясенів,
Верховинського району, Івано-Франківської області – нове будівництво
(коректура проекту)» в сумі 500 000 гривень;
5.2 зменшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - фінансового управління районної державної адміністрації за
спеціальним фондом (бюджетом розвитку), КПКВК 3719770 КЕКВ 3220

передбачених 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» у сумі 27000 гривень;
5.3 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти
районної державної адміністрації за спеціальним фондом за КПКВКВ 0611180
«Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа
для кращих результатів» КЕКВ 3132 в сумі 527000 гривень для спів
фінансування програми «Спроможна школа для кращих результатів».
6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 399500
гривень для спрямування головному розпоряднику коштів районного бюджету
– відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» на закупівлю засобів навчання та обладнання
(крім комп`ютерного) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» КЕКВ 2210 в сумі 399500 гривень.
7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в
сумі 158520 гривень для спрямування головному розпоряднику коштів
районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 0617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій» за КЕКВ 3110 в сумі 158520 гривень з них : Верховинській
загальноосвітній школі I-III ступенів – 79260 гривень та Гринявській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – 79260 гривень на ремонт та придбання
обладнання для їдалень (харчоблоків). При цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
8. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету
по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на
надання
державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» в сумі 18600 гривень та відповідно здійснити
наступні зміни до планових призначень головному розпоряднику коштів
районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» збільшити за
КЕКВ 2111, 2120 – 60600 гривень (видатки споживання), зменшити за КЕКВ
3110 – 19600 гривень (видатки розвитку), за КПКВК 0611010 «Надання
дошкільної освіти» зменшити на суму 22400 гривень з них : за КЕКВ2111, 2120

- 13600 гривень (видатки споживання) та КЕКВ 3110 - 8800 гривень (видатки
розвитку).
9. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41054900 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» (видатки розвитку) в сумі 10 000 000 гривень
(«Капітальний ремонт Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів») спрямувавши їх
головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти районної
державної адміністрації за спеціальним фондом за КПКВКВ 0611180
«Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для
кращих результатів» КЕКВ 3132 в сумі 10 000 000 гривень.
Передати бюджетні призначення в сумі 10000000 гривень до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
10. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» на суму 2294454 гривень та відповідно збільшити планові
призначення головного розпорядника бюджетних коштів - відділу освіти
районної державної адміністрації за КПКВК 0617363 КЕКВ 3122, з яких:
- для співфінансування проэкту дитячий садок на 40 місць в с.Верхній
Ясенів Верховинського району. Нове будівництво (коректура проекту) –
1374454 гривень;
- нове будівництво майданчика зі штучним поліуретановим покриттям для
Красноїльської загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Красноїлля
Верховинського району – 920000 гривень.
Передати бюджетні призначення в сумі 2294454 гривень до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
11. Перепланувати бюджетні планові призначення головного
розпорядника бюджетних коштів - районної державної адміністрації в сумі
680000 гривень за КПКВК 0217693 в межах Програми соціально-економічного
розвитку сільських населених пунктів району, спрямувавши їх головним
розпорядникам бюджетних коштів, відповідно додатку № 2 до цього рішення.
Передати бюджетні призначення в сумі 112000 гривень до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
12. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників
бюджетних коштів, а саме:
12.1 зменшити планові призначення (в т.ч. по Програмі соціальноекономічного розвитку сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності
району – 126316 гривень) головного розпорядника бюджетних коштів
районного бюджету - відділу освіти райдержадміністрації за КПКВК 0617370
КЕКВ 3110 в сумі 166618 гривень (передбачені на співфінансування обладнання
харчоблоків у школах району), при цьому зменшити передачу до спеціального
фонду (бюджету розвитку) в сумі 106118 гривень;
12.2 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - фінансового управління районної державної адміністрації за
за спеціальним фондом (бюджетом розвитку), КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 в

сумі 60500 гривень для спрямування субвенції обласному бюджету на спів
фінансування на закупівлю сучасних меблів, комп’ютерного обладнання і на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа»;
12.3 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 в сумі 21000 гривень
на співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім
комп`ютерного) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа»;
12.4 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 в сумі 37422 гривень і
Для придбання інвентарю та засобів пожежогасіння, обслуговування наявних
вогнегасників;
12.5 збільшити призначення головного розпорядника коштів районного
бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611010
«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 – 47696 гривень для встановлення
протипожежної сигналізації Голівського ЗДО.
13. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету за кодом
бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
субвенцію із Зеленського сільського бюджету у сумі 18408 гривень та
спрямувати її головному розпоряднику коштів районного бюджету - районній
державній адміністрації за КПКВК 0213104 «Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», КЕКВ 2111, 2120.
14. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації, а
саме зменшивши планові призначення загального фонду за КПКВК 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 – 49900 гривень
(поточний ремонт системи опалення) та збільшивши їх за спеціальним фондом
(бюджетом розвитку) за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 3110 в сумі 49900 гривень для заміни опалювального котла
в Кривопільському ліцеї ім.Портяка.
Передати бюджетні призначення в сумі 49900 гривень до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
15. Зменшити призначення головного розпорядника бюджетних коштів
районного бюджету - відділу культури, молоді та спорту районної державної

адміністрації за КПКВК 1014020 КЕКВ 2250 в сумі 10000 гривень та спрямувати
їх головному розпоряднику бюджетних коштів – районній державній
адміністрації за КПКВК 0212152 (КНП «Верховинський ЦПМСД») за КЕКВ
2610 на фінансування комплексної програми «Здоров`я населення Прикарпаття
2013-2020 роки» для придбання необхідних медикаментів для інваліда 2 групи
Маротчака Р.М..
16. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету - районної державної адміністрації за КПКВКВ
0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді», а саме зменшити планові призначення за КЕКВ 2210 10550 гривень, КЕКВ 2240 - 1900 гривень, КЕКВ 2250 - 4412 гривень та
спрямувати їх за КЕКВ 2120 у сумі 16862 гривень.
17. Перепланувати бюджетні призначення в межах головного
розпорядника коштів – районної ради, зменшивши призначення по програмі
«Збереження і розвитку самобутньої етнокультури та духовності Гуцульщини»
в сумі 47777 гривень, спрямувавши їх за КПКВКВ 0110180 на виготовлення
експертизи проектно-кошторисної документації «Реконструкція колишнього
приміщення Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів під Міжнародний автентикопросвітницький центр «Гуцульщини» в селищі Верховина за адресою: вул.
І.Франка, 7Б для подачі проекту на розгляд державного фонду регіонального
розвитку, передавши зазначені призначення до спеціального фонду районного
бюджету (бюджету розвитку).
18. Викласти пункт 9 рішення районної ради від 27.02.2020 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» в наступній редакції:
«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 0617361
КЕКВ 3122 на співфінансування об»єкту «Дитячий садок на 40 місць в
с.Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області – нове
будівництво (коректура проекту)».
19. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 79000 гривень та спрямувати їх головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
- відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 49000 гривень за
КПКВК 0611010 для поточного ремонту приміщення Синицької ЗОШ І ст.;
- районної ради в сумі 15000 гривень для видання книги Василя Івановича
Тупилюка «Оповідки про Красний Луг та й трохі про Гуцульщіну»;
- фінансового управління районної державної адміністрації в сумі 15000
гривень для подальшого спрямування Гринявському сільському бюджету 15000
гривень для придбання матеріалів для церкви храму Успіння Пресвятої
Богородиці ПЦУ с.Гринява.
20. Перепланувати бюджетні призначення в межах Програми соціальноекономічного розвитку сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності
району, зменшивши їх в сумі 50000 гривень по головному розпоряднику коштів

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 0617370 передбачених на співфінансування будівництва критого
спортивного залу у Голівській ЗОШ І-ІІ ступенів, при цьому зменшивши
передачу до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) збільшивши
призначення головного розпорядника коштів районного бюджету – фінансового
управління районної державної адміністрації для подальшого
спрямування Яблуницькому сільському бюджету у сумі 50000 гривень для
придбання матеріалів та оплати за виконані роботи для добудови МПО
с.Яблуниця.
21. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів:
21.1 зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету
(бюджету розвитку) по Програмі соціально-економічного розвитку сільських
населених пунктів та інвестиційної діяльності району головного розпорядника
коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 0617370 передбачених на співфінансування будівництва критого
спортивного залу у Перехресненській ЗОШ І-ІІ ступенів в сумі 50000 гривень;
21.2 зменшити призначення головного розпорядника бюджетних коштів
районного бюджету - відділу культури, молоді та спорту районної державної
адміністрації за КПКВК 1014020 КЕКВ 2250 в сумі 40000 гривень, за КПКВМБ
0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» - 26600 гривень;
21.3 зменшити призначення головного розпорядника бюджетних коштів
районного бюджету - районної державної адміністрації за КПКВКВ 0213104
«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю» у сумі 19400 гривень;
21.4 збільшити призначення головного розпорядника коштів управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації за спеціальним
фондом бюджету
в сумі 86000 гривень за КПКВК 0813242 для
співфінансування придбання житла жительці с. Криворівня Шкребляк Н.І..
Здійснити передачу бюджетних призначень до спеціального фонду
(бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 36000 гривень.
21.5 збільшити призначення головного розпорядника коштів – районної
державної адміністрації за КПКВК 0212144 «Централізовані
заходи
з
лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 –
50 000 гривень;
22. Зменшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів
районного бюджету:
22.1 районної ради - по програмі «Збереження і розвитку самобутньої
етнокультури та духовності Гуцульщини» в сумі 46000 гривень;
22.2 районної державної адміністрації за КПКВКВ 0216017 КЕКВ 2610 в
сумі 100000 гривень передбачених на реалізацію заходів «Районної програми
поводження з твердими побутовими відходами на 2020 рік»;

22.3 відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
за КПКВК 1014020 в сумі 50000 гривень.
23. Збільшити призначення головного розпорядника коштів – фінансового
управління районної державної адміністрації в сумі 196000 гривень для
спрямування їх:
Верхньясенівському сільському бюджету в сумі 7000 гривень на
виготовлення пам'ятного знаку Теодозії (Доні) Ясельській-Мельничук та
встановлення на фасаді будинку культури с.Верхній Ясенів;
- Верховинському селищному бюджету в сумі 189000 гривень на
співфінансування міжнародного проекту Безпеки Людини по Програмі
Кусаноне Посольства Японії в Україні «Покращення навчальних умов у ЗДО
«Сонечко» в селищі Верховина».
24. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 767 900 гривень та спрямувати їх головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
24.1. Районній державній адміністрації в сумі 194000 гривень 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 - 100000 гривень;
- за КПКВК 0212010 для зміцнення матеріально-технічної бази
Верховинської КНП «Верховинська районна лікарня Верховинської районної
ради» - 49000 гривень;
- за КПКВК 0212111 для зміцнення матеріально-технічної бази
амбулаторії в с.Ільці – 45000 гривень.
24.2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації в сумі
207000 гривень за КПКВК 3719770 для спрямування субвенції:
- Верховинському селищному бюджету для
капітального ремонту
мостових переходів по вул.Жаб’євський потік та на присілку Слупійка селища
Верховина – 49000 гривень;
- Яблуницькому сільському бюджету для капітального ремонту
приміщення для розміщення місцевої пожежної охорони в с.Яблуниця
Яблуницької сільської ради Верховинського району – 83000 гривень;
- Гринявському сільському бюджету для придбання будівельних
матеріалів для церкви храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Гринява 5000 гривень;
- Ільцівському сільському бюджету для будівництва резиденції на
території церкви пресвятої Тройці ПЦУ с. Ільці – 45000 гривень;
- Голівському сільському бюджету для придбання будівельних матеріалів
для церкви Святого Великомученика Юрія Переможця в с.Голови
прис.Шкірівський Грунь (ПЦУ) – 25000 гривень.

24.3. Відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 366900
гривень за КПКВК 0611010 для:
- придбання меблів для Довгопільського ДНЗ (дитячий садок) «Струмок» 49500 гривень;
- придбання меблів для Стебнівського ДНЗ (дитячий садок) «Гуцулочка» 15800 гривень;
- зміцнення матеріально-технічної бази Довгопільського ДНЗ (дитячий
садок) «Струмок» - 9600 гривень;
- зміцнення матеріально-технічної бази Красноїльського ДНЗ «Дударик» 56000 гривень;
- зміцнення матеріально-технічної бази Криворівнянського ДНЗ (дитячий
садок) «Червона шапочка» - 85000 гривень;
- зміцнення матеріально-технічної бази Перехресненського ДНЗ (ясласадок) «Дивокрай» - 49000 гривень;
- зміцнення матеріально-технічної бази Красницького ДНЗ (дитячий
садок) «Смерічка» -102000 гривень.
25. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток № 1 до
рішення районної ради
від 27 липня 2020 року
ПЕРЕЛІК
об’єктів на які спрямовуються кошти для ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, що мала місце на території району у червні 2020 року
КЕКВ
2210
2210
2210
2210
2240

Назва об’єкту
Придбання матеріалів для ремонту підвісної
кладки на присілку Лихонький, с.Рівня
Придбання дизпалива
Відновлення пішохідного моста в с.Явірник
Відновлення проїзду до присілку Середній
Грунь, с.Чорна Річка
Виготовлення кошторисної документації по
об’єктах, що постраждали внаслідок

Сума (грн.)
20 000
25 000
20 000
10 000
20 000

2240

2240
2240
2240
2240

надзвичайної ситуації, що мала місце на
території району у червні 2020 року
Очищення стічних труб та канав,
розрівнювання ділянки дорожного полотна
по вулиці Зузяка, с.Красник
Відновлення проїзду на автомобільній дорозі
до присілку Заріччя, с.Красник
Відновлення пошкодженого автомобільного
моста по вул. Набережна, с.Ільці
Відновлення проїзду на автомобільній дорозі
до присілку Фиркалівський, с.Стебні
Відновлення проїзду на автомобільній дорозі
до с.Стовпні
Разом

25 000

10 000
20 000
20 000
20 000

190 000

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації
Ватаманюк

Всеволод

Додаток № 2 до
рішення районної ради
від 27 липня 2020 року
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються в межах Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів та інвестиційної діяльності району на 2020 рік
Код
бюджетної
програми

Розпорядник бюджетних коштів/
назва об'єкту

Сума, гривень

Загальний Спеціальний
фонд
фонд

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

178000,00

32000,00

0611020

Придбання обладнання для Красницької ЗОШ І-ІІІ ст.
(телевізор, ноутбук, принтер)

17000,00

0611020

Придбання матеріалів для ремонту пічок
Перехресненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. М.Вахнюка

20000,00

0611020

Придбання матеріалів для облаштування огорожі
Шибенської ЗОШ І ст.
Придбання матеріалів для облаштування огорожі
Зеленського НВК І-ІІІ ст.
Придбання матеріалів для облаштування стадіону
Гринявської ЗОШ І-ІІІ ст.

10000,00

Придбання інвентаря (посуди, білизни) для Стебнівського
ДНЗ
Придбання бензопили для Стебнівської ЗОШ І-ІІ ст.

8000,00

0611020
0611020
0611010
0611020

10000,00
20000,00

12000,0

0611020

Придбання матеріалів для облаштування огорожі стадіону 20000,00
Буковецької ЗОШ І-ІІ ст.

0611020

Придбання матеріалів для Черемошнянської ЗОШ І ст.

0611020

Придбання обладнання для Верховинської ЗОШ І-ІІІ ст.

0611020

Придбання матеріалів для ремонту печей у
Великоходацькій гімназії

10000,00

0611020

Придбання матеріалів для ремонту Голівської початкової
школи на прис. Шкірівський Грунь с.Голови

20000,00

Придбання сценічного одягу для учнів Красноїльської
ЗОШ І-ІІІ ст.

20000,00

Придбання матеріалів для комунальної установи
"Районний інклюзивно-ресурсний центр"

20000,00

0611170

3000,00
20000,0

Районна державна адміністрація

0,00

0212010

Придбання капнографа для апарату штучної вентиляції легень
відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Верховинська

0212010

районна лікарня Верховинської районної ради"
Придбання спірографа для консультативної поліклініки КНП
"Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради"

0213121

Придбання матеріалів для ремонту електромережі на горі
Запідок с. В.Ясенів

1010000

Відділ культури, молоді і спорту районної державної
адміністрації

28000,00

1014060
1014030

Придбання стола для будинку культури с. Красник
Придбання матеріалів для ремонту пічного опалення та
електропроводки у Верховинській дитячій бібліотеці

3000,00
10000,00

1011100

Оновлення матеріально-технічної бази Верховинської
дитячої школи мистецтв

5000,00

60000,00
20000,00

20000,00
20000,00

0,00

1014060

Придбання вікон для сільського будинку культури
с.Криворівня

10000,00

3710000

Фінансове управління районної державної
адміністрації

302000,00

3719770

Криворівнянська Придбання матеріалів для
облаштування огорожі навколо
сільська рада
церкви "Святого Миколая" в
с.Бережниця
Водовідведення біля адмінбудинку
Криворівнянської сільської ради
Проведення ремонтних робіт по
Верховинська
облаштуванню дороги с.Віпче.
селищна рада

20000,00

3719770

Придбання матеріалів для ремонту
кладки с.Полянки
Придбання матеріалів для ремонту
кладки с.Довгополе, вул.Центр
Придбання матеріалів для
Голошинська
влаштування вуличного освітлення в
сільська рада
с. Голошино
Верхньоясенівсь- Придбання матеріалів для
ка сільська рада берегоукріплення опор підвісної
кладки на присілку Царина в
с.Верхній Ясенів
Відновлення підвісного переходу між
с. Рівня та присілками Лихонький,
Запогар, Студенєк, Присліп,
Лисничка, Підсиниці
Придбання матеріалів (бляхи) для
Замагірська
покрівлі дзвіниці
сільська рада

10000,00

3719770

Довгопільська
сільська рада

3719770

3719770

20000,00
10000,00

Бистрецька
сільська рада

3719770

10000,00

Проведення ремонтних робіт по
облаштуванню дороги на прис.
Дубівський селища Верховина
Встановлення постаменту під
пам'ятник П.Шекерику-Дониковому в
селищі Верховина
Придбання обладнання для
спортивного майданчика в селищі
Верховина, вул.Винниченка
На співфінансування міжнародного
проекту Безпеки Людини по Програмі
Кусаноне Посольства Японії в
Україні «Покращення навчальних
умов у ЗДО «Сонечко» в селищі
Верховина».
Придбання матеріалів для ремонту
дороги по вул. Грушевського в
селищі Верховина
Придбання матеріалів габіонних
ящиків для ліквідації наслідків повені

3719770

80000,00

10000,00

20000,00

60000,00

20000,00

20000,00

10000,00
20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

3719770

Ільцівська
сільська рада

3719770

Красноїльська
сільська рада

3719770

Кривопільська
сільська рада

3719770

Яблуницька
сільська рада

3719770

Придбання матеріалів для
відновлення житлового будинку сім»ї
Вережака В.В. (с.Великий Ходак)
який пошкоджений пожежею
29.06.2020 року
Придбання матеріалів для
відновлення підвісного пішохідного
моста на р.Чорна Річка на прис.
Жолоби с. Красноїлля (біля
господарства Тимчука І.О.)
Придбання матеріалів (палива) для
ремонту дороги в с. Волова

10000,00

Придбання матеріалів для добудови
місцевої пожежної охорони в
с.Яблуниця

15000,00

Для добудови місцевої пожежної
охорони в с.Яблуниця

10000,00

Облаштування воріт до церкви
с.Черемошна
Ремонт огорожі біля церкви "Святого
Пантелеймона" прис. Зарви
с.Яблуниця

3000,00

Ремонт огорожі пошкодженого
стихією сільського стадіону
с.Яблуниця

2000,00

Придбання інвентаря для ФАПУ в
с.Черемошна
Білоберізька ОТГ Придбання матеріалів для
облаштування вуличного освітлення
в селах Барвінково та Хороцево

Всього

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

20000,00

5000,00

2000,00

5000,00
20000,00

568000,00

112000,00

Всеволод Ватаманюк

Проєкт

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять перша позачергова сесія)

РІШЕННЯ
від 27 липня 2020року
селище Верховина
Про тимчасове призупинення
функціонування закладів дошкільної
освіти Верховинської районної ради
Івано-Франківської області
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року
№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Санітарного регламенту
для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.03.2016 року № 234, постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року №25 «Про
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа районної державної
адміністрації від 01.06.2020 року № 147/02-27/27 та враховуючи пропозиції
постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів
масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Призупинити з 01.06.2020 року на час дії карантинних заходів
функціонування закладів дошкільної освіти Верховинської районної ради Івано
– Франківської області.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (В. Гуцуляк) спільно з
керівниками закладів дошкільної освіти району вирішити питання обліку

робочого часу та оплати праці працівників дошкільних установ згідно чинного
законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять перша позачергова сесія)

РІШЕННЯ
від 27 липня 2020року
селище Верховина
Про створення комунального
закладу освіти «Воловівська
початкова школа Верховинської
районної ради Івано-Франківської області»
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.25 і 66 Закону України „Про освіту”, Закону України „Про повну
загальну середню освіту” (зі змінами), Кодексу законів про працю України,
розглянувши лист районної державної адміністрації від 01.06.2020 року
№149/02-27/27 та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Створити комунальний заклад освіти «Воловівська початкова школа
Верховинської районної ради Івано-Франківської області».
2. Затвердити Статут комунального закладу освіти «Воловівська початкова
школа Верховинської районної ради Івано-Франківської області» (додається).
3. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк):
- встановити доплату вчителю за керівництво новоствореним закладом освіти
враховуючи, що кількість здобувачів освіти становить менше 20 учнів;
- забезпечити сприяння у проведенні організаційно-правових заходів з
реєстрації установчих документів та отриманні ліцензії на провадження
освітньої діяльності.
4. Кривопільському сільському голові (Ю. Стефурак) забезпечити надання
приміщення колишньої філії в селі Волова в тимчасове користування
новоутвореного освітнього закладу.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації
(О.Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
( Позачергова тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про організацію національного та
військово-патріотичного
виховання учнівської молоді
в 2018-2019 навчальному році
Відповідно Закону України «Про освіту» та заслухавши інформацію
начальника відділу освіти райдержадміністрації В. Гуцуляка «Про організацію
національного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в 20182019 навчальному році», враховуючи пропозиції постійної комісії районної
ради з гуманітарних питань:освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Інформацію відділу освіти районної державної адміністрації «Про
організацію національного та військово-патріотичного виховання учнівської
молоді в 2018-2019 навчальному році» взяти до відома (додається) .
2. Рекомендувати районному методичному центру відділу освіти районної
державної адміністрації (М. Лесик):
2.1. провести відповідну роботу в освітніх закладах району
для
удосконалення планування, змістовного наповнення
виховних заходів,
направлених в площину національного та військо-патріотичного виховання,
формування в підростаючого покоління національної свідомості і підготовки
юнаків до служби в Збройних силах України;
2.2. з метою сприяння розвитку національного та військовопатріотичного виховання
учнівської молоді посилити роботу районної
організації лідерів учнівського самоврядування, її осередків й інших
національно-патріотичних
шкільних організацій за вибором учнівського,
батьківського та педагогічного колективів;
2.3. впровадити в закладах загальної середньої освіти району в
111класах інтегративний навчальний предмет «Українознавство: Гуцульщина»;

2.4. щороку організовувати та проводити триденні навчально-польові
збори серед учнів випускних 11 класів;
2.5. провести ХХІІІ зліт обдарованої учнівської молоді району.
3. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти району
при призначенні педагогічних працівників для викладання інтегративного
навчального предмету «Українознавство: Гуцульщина" враховувати професійні
якості, інноваційний підхід, обізнаність та патріотизм педагога.
4. Проведені виховні заходи з питань національного та військовопатріотичного виховання ширше висвітлювати в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 27липня 2020 року

'

Довідка
Про організацію національного та військово-патріотичного
виховання учнівської молоді у 2018-2019 навчальному році
Сьогодні, в умовах суспільно-політичних та економічних змін,
що відбуваються в державі все більшого значення набуває проблема
національно-патріотичного та військового виховання дітей, а в основі сучасного
виховного процесу є людина, як найвища цінність. Тому, головною метою
освітян району є формування духовно і морально зрілої молодої особистості,
громадянина -патріота, готового протистояти викликам складного, реального
життя.
Саме тому, відділ освіти і районний
методичний центр чітко
спрямовують свою роботу на змістовну організацію навчально-виховного
процесу, створення належного середовища для здійснення національного та
військово-патріотичного виховання
в освітніх закладах району шляхом
виконання нормативно-правових документів в галузі освіти, методичних
рекомендацій, співпраці з працівниками районного військомату та проведення
спільних виховних заходів.
З метою реалізації вищезгаданих завдань, впродовж 2018-2019 навчального
року було проведено ряд заходів щодо належного забезпечення національного
та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, а саме:
- посилено роботу загальношкільних учнівських організацій: («Родина»,
«Українці», «Довбушата», «Гуцулята», «Розумники», «Намисто», «Юні
дослідники», «Віночок», «Милосердя», «Козачата»), які є невід’ємною
складовою в системі національного та військово-патріотичного виховання;
- проведено навчально-пізнавальні зустрічі з лідерами учнівського
самоврядування на тему: «Розвиток творчого потенціалу школяра на засадах
громадських,
загальнолюдських,
національних
та
етнонаціональних
цінностей»;
- районні семінари заступників директорів з виховної роботи та педагогіворганізаторів на тему: «Особливості формування успішної особистості школяра
на засадах національних цінностей»;
- науково-практична конференція на тему «Реалізація основних викликів
в ході організації виховного процесу в умовах шкіл гірської місцевості»;
- методичний
діалог на тему: «Закономірності й перспективи
національно-патріотичного учнівської молоді» (Районний методичний центр
відділу освіти РДА, науковці ОІППО);
- прийнято участь в обласному етапі Всеукраїнської військовопатріотичної гри « Сокіл Джура»;

- організовано в освітніх закладах району свята-зустрічі з учасниками
АТО;
- у всіх школах систематично проводяться конкурси малюнків,
виготовлення власними руками подарунків та сувенірів, написання листівок для
українськихвоїнів;
- учнівська молодь та педагогічні колективи району активно приймають
участь в благодійній акції по збору теплого одягу, речей першої необхідності та
продуктів харчування для бійців АТО;
- у навчальних закладах району створено «Куточки пам'яті» за загиблими
під час Революції Гідності та на сході України;
- в усіх школах району проведено тематичні заходи присвячені учасникам
визвольного руху та нинішнім захисникам Вітчизни;
- проведено акцію «Подаруй воїну АТО книгу»;
- з метою підвищення військово-патріотичної свідомості серед
старшокласників проведено в кінці квітня 2019 року трьохденні навчальнопольові збори;
- школярі району прийняли участь в засіданні лідерів обласної ради
старшокласників, на якому обговорено питання національного та військовопатріотичного виховання та його значення для майбутнього нашого краю;
- відповідно до плану роботи відділу освіти, районного методичного
центру залучено учнівську молодь до створення власних проектів та написання
науково-дослідницьких робіт (за власним вибором тематики);
- проведено районну спартакіаду допризовної молоді з військовоприкладних видів спорту присвячену Дню захисника Вітчизни, Дню
українського козацтва та Дню створення УПА;
- проведено районні виставки творчих досягнень учнів, педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців районного центру
дитячої та юнацької творчості;
- найкращі творчі роботи були представлені на
обласних та
Всеукраїнських виставках;
- впродовж квітня місяця, проведено районний зліт обдарованої учнівської
молоді;
- участь в ХХІІ регіональному зльоті обдарованої учнівської молоді
Гуцульщини в Нижньовербізькій ОТГ;
- нагороджено грамотами та подарунками переможців і призерів ІІ, ІІІ та
учасників ІVетапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (з
17-ти предметів), учасників зльоту обдарованої молоді Гуцульщини, гуртківців
та найкращих спортсменів, вихованців районної ДЮСШ;
Станом на сьогоднішній день, робота відділу освіти, районного
методичного центру, педагогічних колективів спрямована на виховання
самодостатньої учнівської молоді, яка здатна належною рішучістю обороняти
свої духовні, моральні, національні, громадянські, родинні і особисті цінності.

Начальник відділу освіти РДА

Василь Гуцуляк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про затвердження комплексної цільової
програми розвитку цивільного захисту
Верховинського району на 2021-2025 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», та з метою виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про
затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту», районна рада
вирішила:
1. Затвердити комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного
захисту Верховинського району на 2021-2025 роки, далі – Програма (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк) виходячи
із можливостей дохідної частини районного бюджету щорічно при формуванні
районного бюджету враховувати бюджетні запити райдержадміністрації на
виділення коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою.
3. Головним розпорядником коштів визначити районну державну
адміністрацію.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ
від 27 липня 2020 року
селище Верховина
Про депутатський запит
О.Лютого
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит О.Лютого щодо наявності дозволу на початок
будівництва містечка «Гобіт Хіл» у смт.Верховина, направити для розгляду
відділу містобудування та архітектури РДА (О.Ігнатюк) та управлінню
Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Івано-Франківській
області (Мусіловський І.М.) (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

