
                                                                                       

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03 квітня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про призначення директора комунального  

некомерційного підприємства «Яблуницька  

амбулаторія загальної практики сімейної  

медицини» Верховинської районної ради  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  

Постанови КМУ  № 1094 від 27 грудня 2017 року «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я»,  рішення ХХ сесії районної ради  від  22.08.2018  

«Про створення комунального некомерційного підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Яблуницька амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» Верховинської районної ради, рішення позачергової 

двадцять восьмої сесії районної ради від 05.03.2015 «Про управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селища району», рішення ХХХ 

сесії районної ради від 15.07.2015 року «Про затвердження Положення про 

порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, 

закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Верховинського району», розглянувши рішення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника  комунального 

некомерційного підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» від 04 березня 2020 року, з метою забезпечення 

структурно-організаційного та фінансово-економічного управління 

комунальним некомерційним підприємством «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини», районна рада 
 

вирішила: 

1. Призначити директором комунального некомерційного підприємства 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» (далі – 

КНП  «Яблуницька АЗПСМ») Верховинської районної ради Григорчука 

Станіслава Івановича  з 06 квітня 2020 року. 
 

 



2. Голові районної ради  Шкіндюку І.Ю. укласти контракт з директором 

комунального некомерційного підприємства «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» терміном на 3 роки. 
 

3. Уповноважити директора комунального некомерційного підприємства 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Верховинської районної ради  Григорчука С.І.: 

провести державну реєстрацію зміни керівника в порядку визначеному 

чинним законодавством України та здійснити заходи щодо забезпечення 

повноцінного функціонування закладу. 
 

4. Директору КНП Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини» Григорчук С.І. подати на розгляд  районної ради нову редакцію 

Статуту комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 
 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 



 

 

               
                                                                        

                                                                                       

               

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03 квітня 2020 року 

селище Верховина 
 

 

Про районну цільову програму 

розвитку та підтримки комунального  

некомерційного підприємства  

«Верховинська районна лікарня  

Верховинської районної ради»  

 

 

  Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

районна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити районну цільову програму «Розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» згідно додатку. 

 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити 

кошти на виконання заходів програми. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

пенсійного забезпечення. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 



ПОГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

голова районної      рішенням районної ради 

державної адміністрації    від______20______року 

  голова районної ради 

__________Василь Бровчук    _________Іван Шкіндюк 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                    

начальник фінансового                                       

управління райдержадміністрації                       

________Всеволод Ватаманюк                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районна цільова програма 

«Розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» у 2020 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верховина  

2020 рік 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Районної цільової програми «Розвитку та підтримки Комунального  

некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарні 

Верховинської районної ради» у 2020 році 

 

1. Ініціатор розробленої Програма – Комунальне некомерційне 

підприємство «Верховинська районна лікарня Верховинської районної 

ради» 

2. Розробник Програми – Комунальне некомерційне підприємство 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» 

3. Термін реалізації Програми – 2020 рік 

4. Етапи фінансування Програми – 2020 рік 

5. Обсяги фінансування Програми –  3515 тис. грн. 

 

Роки Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього В т.ч. за джерелами фінансування 

Обласний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

Інші 

Джерела 

2020  - 450 - 

 

6. Очікувані результати виконання програми: 

Виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу:: 

 підвищити ефективність роботи закладів вторинної медичної допомоги з 

метою подолання несприятливих демографічних тенденцій; 

 збільшити питому вагу надання медичних послуг вторинної ланки 

медицини; 

 стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних 

захворювань на 8-10 відсотків; 

 стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності 

осіб працездатного віку на 10 відсотків; 

 Знизити смертність немовлят на 5 відсотків. 

7. Термін проведення звітності: до 20 січня наступного року. 

 

 

Керівник Програми 

Заступник голови 

Райдержадміністрації       Уршеджук С.Я. 

Замовник Програми 

КНП «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради»      Ілюк М.Д. 

Обґрунтування доцільності районної цільової програми «Розвитку та 

підтримки Комунального  некомерційного підприємства «Верховинська 

районна лікарні Верховинської районної ради» у 2020 році 

Загальна частина 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 

цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 



суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних 

елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та 

зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання. 

Районна цільова програма розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня Верховинської 

районної ради» Івано-Франківської області по наданню медичних послуг на 

2020 рік (далі - Програма), розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. № 280/97-ВР, Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003р. № 435-ІУ, Господарського кодексу України від 

16.01.2003р. № 436-ІУ, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-

УІ, розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров’я» від 30.11.2016р. № 1013-р. та рішення тридцять 

сьомої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 13.12.2019 

«Про створення комунального некомерційного підприємства «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» Підприємство є самостійним 

господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного 

підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 

передбачає отримання прибутку, та спрямовану на досягнення, збереження, 

зміцнення здоров'я населення. Підприємство має самостійний баланс, здійснює 

фінансові операції через розрахунковий рахунок в Верховинському управлінні 

державної казначейської служби України в Івано-Франківській області та 

розрахункові рахунки в установах банків. 

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення 

високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною 

складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню 

є амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності 

серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних 

захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової 

хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку 

нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки, 

удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та 

умовах стаціонарних відділень закладу. 

Затвердження районна цільової програми розроблення розвитку та 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна 

лікарня Верховинської районної ради» Івано-Франківської області по наданню 

медичних послуг на 2020 рік (далі - Програма дозволить запровадити 

системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони 

громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та 

залученням до реалізації програмних заходів органів державної і місцевої влади 

з метою фінансування їх за рахунок коштів районного бюджету, громадських 

організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити 

її медичну, соціальну та економічну ефективність. 

Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. 

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма, проблема 

фінансового характеру - нестача коштів на оплату поточних та капітальних 

видатків. Дефіцит фінансового ресурсу унеможливить подальшу роботу 



Комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради», в тому числі роботу з утримання 

кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної плати в повному 

обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для 

харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально-технічної бази тощо. 

Отже, без належної фінансової підтримки функціонування підприємства 

буде неможливе та може призвести до краху медичної галузі нашого району. 

За необхідності необхідність надання вчасної та якісної медичної 

допомоги, виникає потреба у наданні Комунальному некомерційному 

підприємству «Верховинська районна лікарня лікарня Верховинської районної 

ради» додаткової фінансової підтримки, в тому числі з районного та місцевого 

бюджетів, міської і сільських рад, а також підприємств, установ, організацій, 

що здійснюють діяльність на території району. 

 

Мета Програми 

Метою районної цільової програми розроблення розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

лікарня Верховинської районної» Івано-Франківської області є надання вчасної 

та якісної медичної допомоги по наданню медичних послуг на 2020 рік, 

забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 

населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування 

системи надання населенню доступної і високоякісної вторинної медичної 

допомоги. 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

Відповідно до поставлених завдань, основною метою діяльності 

комунального некомерційного підприємства «Верховинської районної лікарні 

Верховинської районної ради» є: 

- медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги 

населенню (паліативна, невідкладна); 
- забезпечення права громадян на надання вторинної медичної допомоги у 

визначеному законодавством порядку; 
- організація надання медичної допомоги у визначеному законодавством 

порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі 

гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 

потребують екстреної, третинної (високо спеціалізованої) медичної 

допомоги; 
- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану 

здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та 

забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 

фізіологічних (під час вагітності) станів; 



- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 

отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 

щодо ведення здорового способу життя; 
- взаємодія з суб’єктами надання первинної та третинної (високо 

спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування 

та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 

фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей 

стану здоров’я пацієнта; 
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування 

до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високо 

спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-

курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством 

порядку; 
- організація стаціонарної форми надання медичної допомоги; 
- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги 

(денний стаціонар, стаціонар вдома); 
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 
- направлення, чи проведення МСЕК осіб зі стійкою втратою 

працездатності; 
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо формування здорового способу життя; 
- участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 

забезпечення галузі охорони здоров’я; 
- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань 

у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством; 
- участь у визначенні проблемних питань надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги у Верховинському районі, та шляхів 

їх вирішення; 
- надання рекомендацій, клопотань органам місцевого самоврядування 

щодо розробки планів розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги у Верховинському районі; 
- визначення потреби структурних підрозділів вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги та населення у лікарських засобах, виробах 

медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах 

для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною 

медичною допомогою; 
- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 

засобів; 



- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників комунального некомерційного підприємства «Верховинської 

районної лікарні Верховинської районної ради» 
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, 

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин 

(засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; 
- залучення медичних працівників для надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як 

фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного 

розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; 
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів 

та прекурсорів), обладнання та інвентарю; 
- координація діяльності лікарів із надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, 

зокрема закладами первинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, 

а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, 

зокрема соціальна служба та правоохоронними органами; 
- надання платних послуг з медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України; 
- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 
- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території 

Верховинського району; 
- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та 

участь в розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення 

здоров’я населення; 
- інші функції, що випливають із покладених на комунальне некомерційне 

підприємство «Верховинська районна лікарня Верховинської районної 

ради» завдань. 
 

Фінансове забезпечення програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

- коштів державного бюджету у вигляді медичної субвенції; 
- коштів державного та обласного бюджету у вигляді інших субвенцій; 
- коштів районного бюджету та інших місцевих бюджетів; 
- коштів, отриманих від надання підприємством платних послуг; 
- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 



Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються закладом 

на виконання запланованих заходів Програми. 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової 

підтримки наведені в Додатку до Програми. 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» повинно бути включено до мережі головного 

розпорядника бюджетних коштів районної державної адміністрації та 

використовувати виділені кошти згідно з планом використання. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та потреб. 

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 

комунальним некомерційним підприємством «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» до районної державної адміністрації щорічно не 

пізніше ніж до 31 січня року, наступного за звітним періодом. 

 

 

Очікувані результати виконання програми 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

- забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування 

населення; 
- покращенню якості та ефективності надання лікувально-профілактичної 

допомоги; 
- зниженню рівня захворюваності та смертності населення; 
- покращенню матеріально-технічної бази підприємства; 
- підвищенню укомплектованості закладу кваліфікованими медичними 

кадрами; 
- забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення 

заборгованості підприємства. 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування для розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна 

лікарня Верховинської районної ради» на 2020 рік 

Замовник програми: КНП «Верховинська РЛ ВРР» 

Назва програми: Районна цільова програма «Розвитку та підтримки 

Комунального  некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарні 

Верховинської районної ради» у 2020 році 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконан 

ня 

Джерела фінансування 

Очікувані результати 
Місцеві 

бюджети, 

тис. грн. 

Інші 

джерела 

1 Капітальні видатки (придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування, 

капітальний ремонт інших об’єктів, 

реконструкція та реставрація інших об’єктів 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   
Покращення якісного надання 

медичної допомоги 

2 Забезпечення закупівлі виробів медичного 

призначення (підгузки, сечоприймачі 

чоловічі та жіночі, калоприймачі) 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Покращення якості і тривалості 

життя осіб з інвалідністю, 

попередження ускладнень 

3 Забезпечити КНП «Верховинська районна 

лікарня Верховинської районної ради» 

лікарськими засобами для надання медичної 

допомоги при гострих коронарних синдромах 

та мозкових інсультах (інфузійні розчини, 

тромболітики, нейропротектори, 

антикоагулянти). 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Покращення якості і тривалості 

життя, попередження 

ускладнень. 

4 Закупівля одноразових контейнерів для збору 

мокроти та транспортування до лабораторії 

РЛ (бактеріоскопічний пункт) 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Підвищення рівня виявлення 

туберкульозу, зменшення 

термінів діагностики 

туберкульозу 

5 Забезпечити вимоги інфекційного контролю з 

метою запобігання захворюваності на 

туберкульоз, коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та ВІЛ/інфекцію серед медичних 

працівників району(придбання засобів 

індивідуального захисту- респіратори, маски, 

рукавички, дезсередники, кварцові лампи, ) 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Недопущення випадків 

захворювання на туберкульоз, 

COVID-19 медичних 

працівників ЛПЗ загальної 

мережі 

6 Забезпечення імунопрофілактики для 

населення Верховинського  району 

(придбання вакцини БЦЖ, вакцини для 

профілактики сказу та правцю). 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Захист населення шляхом 

імунопрофілактики від 

туберкульозу, сказу та правцю. 

7 Заходи щодо пропаганди охорони та 

збереження навколишнього природного 

середовища. Заходи з захисту від підтоплення 

та затоплення, направлених зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу на 

території та об’єкти 

Заходи з озеленення територій Заходи з 

реконструкції каналізаційних мереж та 

споруд на них. 

Заходи з впровадження технологій, що 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Виготовлення інформаційних 

стендів, друкованої продукції, 

брошур з даної тематики 

«Запобігання підтоплення та 

лікарня» 

Покращення озеленення 

території КНП ««Верховинська 

районна лікарня Верховинської 

районної ради» Запобігання 

потрапляння фекалів в ґрунтові 



забезпечують зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів. 

води 

 Заходи щодо організації медичної допомоги 

хворим на коронавірусну хворобу (COVID-

19). Організація протиепідемічних заходів та 

медичної допомоги в осередку інфікування 

SARS-CoV-2 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР 

2020 рік   

В закладі охорони здоровя 

розробити клінічні маршрути 

пацієнтів. Виготовлення 

інформаційних стендів, виступи 

в ЗМІ  

9 Забезпечення військово-лікарської комісії 

необхідним медичним устаткуванням, 

медикаментами, витратними матеріалами для 

лабораторних та рентгенологічних обстежень 

допризовників, призовників,осіб, які ідуть на 

контрактну військову службу (придбання  

рентгенплівок, термопаперу ЕКГ,  реактивів 

для клініко-діагностичних, лабораторних 

досліджень, швидких тестів на ВІЛ/СНІД та 

гепатитів В і С). 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

100% обстеження 

військовозобовязаних, 

призовників, мобілізованих на 

військову службу згідно наказу 

МО України від 12.08.2014р. 

№524 «Про затвердження змін 

до Положення про військово- 

лікарську експертизу в 

Збройних Силах України». 

10 Забезпечення вільного доступу до 

безоплатного консультування та тестування 

на ВІЛ/інфекцію для населення району 

(закупівля швидких тестів на ВІЛ/СНІД , 

пробірок Епіндорфа). 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Забезпечення вільного доступу 

до безоплатного 

консультування та тестування 

на ВІЛ/інфекцію. 

11 Відшкодування вартості ненаркотичних та 

наркотичних знеболюючих засобів, для 

лікування онкологічних захворювань. 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Раннє виявлення онкопатології 

Покращення якості надання 

допомоги онкологічним хворим 

12 Забезпечення стаціонарного лікування 

пільгових категорій населення: учасників 

антитерористичної операції та членів їх 

сімей, учасників бойових дій, інвалідів війни, 

інвалідів І та ІІ гр. загального захворювання, 

інвалідів трудового каліцтва, згідно 

постанови КМУ від 17.09.1998 р. № 1303 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   

Покращення стану здоров’я та 

досягнення ремісії у хронічних 

хворих шляхом лікування 

загострень хвороби в умовах 

стаціонару. 

13 Відшкодування вартості енергоносіїв для 

закладу КНП «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» 

КНП 

«Верховинська 

РЛ ВРР» 

2020 рік   
Забезпечення повноцінного 

функціонування закладу 

 Всього      

 

Керівник Програми 

Заступник голови райдержадміністрації      

    Уршеджук С.Я. 

 

Замовник Програми 

КНП «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради»         

    Ілюк М.Д. 

 



 

 
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03 квітня2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

 

 

   Керуючись статтею 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування 

в Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до першого заступника голови 

Верховинської районної державної адміністрації, голови районної 

тимчасової протиепідемічної комісії Уршеджук С.Я. щодо недопущення 

занесення  і поширення випадків захворювання, які спричинені 

коронавірусом COVID -19. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук) 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 



Першому заступнику голови 

                                                            Верховинської районної  

                                                            державної адміністрації 

Голові районної тимчасової  

                                                            протиепідемічної комісії 

Уршеджук С. Я. 

 

 

Звернення  

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

стурбовані ситуацією що склалася на сьогоднішній день щодо недопущення 

занесення і поширення випадків захворювання, які спричинені новим 

коронавірусомCOVID -19.  

Ми всі відповідальні за те, як розгортатиметься ситуація з поширенням 

коронавірусу в межах району.  

Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд 

запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи. Згідно з прийнятими 

змінами, на всій території України до кінця карантину діятимуть 

обмежувальні заходи щодо перебування громадян у  громадських місцях, 

щодо переміщення осіб, відвідування парків, скверів, спортивних та дитячих 

майданчиків, закріплення  правил проведення самоізоляції та обсервації. 

 Враховуючи вищенаведене, та з метою мінімізації випадків поширення в 

районі вірусної інфекції COVID -19 пропонуємо: 

- зобов’язати КНП Верховинський  центр «ПМСД», КНП «Яблуницька  

амбулаторія ЗПСМ» та ФОП Магнич В.М.,  обстежувати і виявляти  

контактних осіб, хворих з підозрою на COVID -19; 

- зобов’язати  Верховинське  відділення поліції Косівський відділ 

Головного управління в Івано-Франківській області перевіряти  

дотримання суб’єктами господарювання  населенням району вимог 

обмежувальних заходів на період дії карантину розроблених постановою 

Кабінету Міністрів України; 

- зобов’язати  директора КНП «Верховинської районної лікарні 

Верховинської районної ради» Ілюка М.Д. регулярно інформувати 

населення району через засоби масової інформації про кількість 

інфікованих осіб на COVID -19 та кількість осіб, що вилікувались, а 

також проводити  роз’яснювальну роботу серед населення  із 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, 

дотримання карантину, самоізоляції та обсервації. 

 

 

 Прийнято на позачерговій  

тридцять першій сесії  

Верховинської районної ради 

сьомого демократичного скликання  

03 квітня 2020 року 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  03 квітня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до 

районного бюджету на  2020  рік 

                                       

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної 

ради від 20.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік», 

рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків від 01.04.2020 року № 137 та від 02.04.2020 року № 138,  районна 

рада  

 

               вирішила: 

 

       1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 2353800 гривень в тому числі: за кодом доходів 11010100 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 1791300 гривень, за 

кодом доходів 11010200 « Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат» - 562500 гривень. 

2. Спрямувати обсяг коштів загального фонду районного бюджету в 

сумі 2353800 гривень, головним розпорядникам бюджетних коштів: 

2.1. Фінансовому   управлінню   районної    державної    адміністрації  -  

 1 030 000 гривень з них: 

2.1.1. За КПКВКВ 3718700  КЕКВ 9000 – 330 000 гривень (резервний 

фонд). 

2.1.2. За КПКВКВ 3719770 в сумі 290 000 для реалізації заходів 

Програми соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів та 

інвестиційної діяльності  району на 2014-2020 роки для подальшого 

спрямування субвенції місцевим бюджетам, з них: 

 - Красницькому сільському бюджету – 30000 гривень для 

придбання матеріалів на облаштування рекреаційно – оздоровчого об`єкту 

 



(купальні) в  с.Красник, передавши бюджетні призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

 - Криворівнянському сільському бюджету – 60000 гривень для 

створення музею Параски Плитки-Горицвіт в приміщенні сільської ради; 

- Верховинському селищному бюджету – 200 000 гривень з них: 100000 

гривень на співфінансування міжнародного проекту Безпеки Людини по 

Програмі Кусаноне Посольства Японії в Україні «Покращення навчальних 

умов у ЗДО «Сонечко» в селищі Верховина і 100000 гривень для 

вишукувальних робіт щодо підготовки бюджетного запиту  на фінансування 

природоохоронного заходу: «Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для нового будівництва каналізаційних мереж та влаштування 

системи водовідведення в селищі Верховина присілок Безвідне, та 

будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод (вул.Данищука) в 

селищі Верховина Верховинського району Івано-Франківської області», 

передавши бюджетні призначення до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) районного бюджету. 

           2.1.3. За КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 в сумі 150 000 гривень для 

спрямування субвенції обласному бюджету на співфінансування амбулаторії 

сімейної практики в с.Голови передавши бюджетні призначення до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

           2.1.4. За КПКВК 3719770 КЕКВ 3220  в сумі 260 000 гривень 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». 

2.2.  Районній державній адміністрації – 1068595,69 гривень, з них: 

-  за КПКВКВ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111,2120 у сумі 99 000 

гривень; 

- за КПКВКВ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 215000 

гривень; 

- за КПКВК 0212152 по програмі «Розвитку вторинної медичної 

допомоги в Яблуницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини» 

для виплати заробітної плати  - 50595,69 гривень; 

           - за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» – 250 000 гривень з них: за КЕКВ 2610 – 115 000 гривень 

(100 000  гривень - на придбання медикаментів для лікування хворих від 

пневмонії та COVID-19, 15 000 гривень  для придбання засобів захисту для 

працівників охорони здоров’я); за КЕКВ 3210 - 135000 гривень (88 000  

гривень - на придбання медичного обладнання, 12 000 гривень для придбання 

дезінфікуючої рамки, 35 000 гривень для придбання прально-сушильної 

машини для прання багаторазового спецодягу), передавши бюджетні 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету; 



- за КПКВКВ 0216017КЕКВ 2610 в сумі 200 000 гривень на реалізацію 

заходів «Районної програми поводження з твердими побутовими відходами 

на 2020 рік»; 

         - за  КПКВК 0212144  «Централізовані   заходи   з   лікування   хворих   

на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 – 54 000 гривень;  

         - за КПКВК 0217330  в сумі 200 000 гривень 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», передавши бюджетні 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

           2.3. Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 230204,31 

гривень :  

          -  за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 – 

27204,31 гривень для Довгопільського ЗДО (придбання меблів), КЕКВ 2240 - 

100000 гривень для Криворівнянського ЗДО (на проведення ремонту);  

          - за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 – 83000 

гривень для придбання котла, комплектуючих і димохідної труби для 

Криворівнянського ЗДО, передавши зазначені призначення до спеціального 

фонду (бюджету роз витку) районного бюджету; 

         - 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 2110 – 20000 гривень для придбання деяких елементів 

гуцульського одягу – постоли, капці, попружки, запаски для Красноїльської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

            2.4. Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника 

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

передбачені на реалізацію заходів комплексної програми «Збереження і 

розвитку самобутньої етнокультури та духовності Гуцульщини на 2020 рік». 

            3. Врахувати в  доходах загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»  субвенцію із Ільцівського сільського бюджету у сумі 5440 гривень 

та спрямувати її головному розпоряднику коштів районного бюджету - 

відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611020  

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2230 на оплату за харчування дітей сиріт які навчаються у Ільцівській ЗОШ І-

ІІ1 ступенів. 

 4. Внести зміни до планових асигнувань головних розпорядників 

бюджетних коштів районного бюджету: 

 4.1.Зменшити бюджетні призначення відділу освіти 

райдержадміністрації  за спеціальним фондом в сумі 110 000 гривень, 

передбачених за КПКВК 0617370 на виготовлення проектно-кошторисної 

документації для проведення капітального ремонту Красноїльської ЗОШ І-ІІІ 



ступенів та на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

влаштування спортивно-ігрового майданчика із штучним покриттям. 

          4.2.Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду 

фінансовому управлінню районної державної адміністрації  за КПКВК 

3719770 КЕКВ 3220  в сумі 110 000 гривень для спрямування субвенції 

обласному бюджету на спів фінансування об’єкту «Реконструкція будівлі 

ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в 

с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області». 

5. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету за загальним фондом – районної державної адміністрації 

за КПКВК 0219800 передбачених на реалізацію заходів Програми 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення рівня 

готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського району до дій за 

призначенням у сумі 37800 гривень та відповідно збільшити призначення 

головного розпорядника коштів районного бюджету за спеціальним фондом 

– районної державної адміністрації за КПКВК 0219800 на реалізацію заходів 

зазначеної Програми, передавши бюджетні призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради            Іван Шкіндюк 

 



                                                                                        

 

 

                   

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03 квітня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», звернення комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» від 11.02.2020 

року №44/01-15, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради з приводу включення 

комунального некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

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

Івано-Франківської області. 

2. Надіслати рішення районної ради Президенту України Зеленському 

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

України Разумкову Д.О., Міністру охорони здоров’я України Степанову 

М.В., Національній службі здоров’я України, в.о. голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації  Федоріву  В.В  та голові  Івано-

Франківської обласної ради Сичу О.М. 

3. Рішення опублікувати у засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 

 
Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк 

   



Президенту України  

Зеленському В. О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 
 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 
 

Національній службі здоров’я України 
 

Міністру охорони здоров’я України 

Степанову М. В. 
 

В.о. голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Федоріву В.В. 
 

Голові Івано-Франківської обласної  

      ради 

Сичу О.М. 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

 

Верховинська районна рада підтримує реформаторські процеси 

керівництва держави та Уряду у царині децентралізації – передачі 

повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – 

органам місцевого самоврядування. Однак під час проведення реформи 

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

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

факторів: географічними особливостями, умовами проживання населення, 

інфраструктурними чинниками територій тощо. 

Верховинський район найвисокогірніший в Україні, своєрідний за 

всіма ознаками, і в першу чергу за своїм географічним розташуванням, за 

соціально-економічними, історико-географічними, демографічними, 

етнічними та культурно-мистецькими автентичними чинниками . 

Протягом року Верховинщину відвідує близько 70 тисяч туристів, у 

тому числі іноземці. Наявність опорного закладу є безпекою для туристів, 

відпочиваючих і дає можливість розвитку туристичної галузі як основного 

джерела доходу для суб’єктів малого підприємництва і бюджету району. 

Жителі району і така велика кількість туристів мають бути забезпечені 

своєчасним і якісним медичним обслуговуванням. Таку вимогу диктує життя 

і таку життєву необхідність підтвердила пандемія коронавірусу. Отже, 

опорна лікаря обов’язково має бути у Верховині. Матеріально-технічна база 

КНП «Верховинська районна лікарня» у повному обсязі  дозволяє бути 

опорним лікувальним закладом у гірській місцевості. Для надання жителям 

району повної, вчасної та якісної вторинної медичної допомоги у відділеннях 

КНП «Верховинська  районна лікарня» Верховинської районної ради станом 

на 01.01.2020 року функціонує (розгорнуто) 103 ліжка усіх загальних 



профілів. Функціонують відділення екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги та відділення анестезіології й інтенсивної терапії. У пологовому 

відділенні торік 274 жінки народили здорових немовлят. Ніяких патологій, 

працюють досвідчені лікарі акушер-гінекологи.  

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 листопада 

2019 року №1074, основними критеріями для визначення опорної лікарні є: 

доступність закладів для пацієнтів; відстань до опорного медичного закладу 

складає 60 км; шлях до опорної лікарні у межах не більше 60 хвилин проїзду 

автомобільним транспортом; своєчасність доступу до медичної допомоги; 

обслуговування населення  – 120 тис. осіб. Однак фактично відстань 50 

відсотків населених пунктів (села і присілки) Верховинського району до 

опорного  медичного закладу, який знаходиться в місті Косові, становить 

більше 80 км, а відстань від 15 населених пунктів (30 відсотків) до опорної 

лікарні у м. Косів складає майже 100 км. Шлях доїзду до лікарні становить 

півтори – дві з половиною години, а не 60 хвилин, як це передбачено 

постановою Уряду.  

Вищенаведені показники зумовлені особливими – високогірними 

умовами розташування Верховинського району та складними умовами 

проживання горян. Слід взяти до уваги такий чинник, як висота над рівнем 

моря. Верховинський район є лідером серед усіх районів України взагалі та в 

регіоні Українських Карпат. Його середня висота – 900,9 метрів над рівнем 

моря. Чимало сіл, зокрема Бистрець, Дземброня, Перехресне, Віпче, Синиці, 

поселення навколо Писаного Каменя, що відносяться до Верхньоясенівської 

та Буковецької сільських рад, Кривопільський перевал Кривопільської 

сільської ради розташовані у високогір’ї на висоті 1000 – 1200 і більше 

метрів над рівнем моря. Густота населення району становить 24,3 осіб/км. 

кв., загальна кількість населення району на 01.01.2020 року – 30652 жителів.  

На території району є селище міського типу, 42 села і більше 300 

присілків, які підпорядковані районній, Верховинській селищній, сільським 

радам та Білоберізькій ОТГ. Територія району складає 125426 га. 

Протяжність району з півночі на південь – 62 км, із заходу на схід – 41 км, а 

площа в цілому складає 1263 кв. км.  

Даний найвисокогірніший  район в Україні з радіусом обслуговування 

населення до 60 км. має найнижчу щільність населення в області. Села 

Верховинського району в основному сформовані з присілків, які розкидані в 

горах по гірських ґрунях, їх схилах, уздовж потоків та річок Чорного і Білого 

Черемошів. Деякі присілки більш густо населені, а деякі, звичайно, менш 

густо населені, що безперечно ускладнює роботу медичних працівників з 

надання первинної медичної допомоги. Для прикладу, якщо у низинних 

районах будинки (садиби) розташовані один від іншого на відстані 50 – 100 

метрів, то у селах Верховинського району зазначена відстань в середньому 

становить до 1000 метрів. Отже,  якщо медичний працівник у низинному 

районі за один робочий день може подвірно обійти чи не усі садиби села, то у 

селах і на присілках Верховинському районі за цей самий час медик може 

відвідати декілька садиб з хворими громадянами.  



Якщо взяти дорожнє покриття у горах, воно теж вкрай незадовільне. У 

середньому по району лише 3 відсотки доріг з асфальто-бетонним покриттям, 

інші дороги –  грунтові, з них 34 відсотки з підйомами-спусками та аварійно 

небезпечними ділянками. Автомобільне сполучення з розкиданими 

присілками по ґрунях, їх схилах та уздовж потоків у селах Верховинського 

району в основному відсутнє. Такого присілкового бездоріжжя високо в 

горах більше 50 км. Є лише пішохідні стежки, якими користується більша 

частина жителів села,  зокрема і медичні правники, які надають горянам 

медичну допомогу. 

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

правової бази щодо надання жителям Верховинського району екстреної 

медичної допомоги в опорній лікарні грубо порушено, не відповідають 

постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1074. 

Тому ми, депутати Верховинської районної ради, вважаємо 

недопустимим такий неприйнятний підхід до забезпечення лікувального 

процесу жителів Верховинського району. Заради збереження здоров’я, якості 

надання медичних послуг вимагаємо включити комунальне некомерційне 

підприємство «Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» 

у перелік опорних закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області. Це 

– життя і здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь верховинців.  

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

  Прийнято на тридцять першій  сесії 

Верховинської 

  районної ради VІI демократичного 

скликання  

 03 квітня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   03  квітня  2020 року 

селище Верховина  

 

Про внесення змін та доповнень  

до Регламенту районної ради 

 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги Закон України “Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, постанову Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами, Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-2019)» (№№ 540-IX)), з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі - COVID-19) та у зв’язку із службовою необхідністю районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту районної ради, 

затвердженого рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року, доповнивши 

його наступним пунктом: 

Пункт 6.18 викласти у такій редакції: 

На період дії введених карантинних заходів та надзвичайної ситуації 

постійним комісіям дозволяється на своїх засіданнях приймати необхідні 

рішення, що входять до повноважень відповідної постійної комісії в режимі 

відеоконференції або аудіоконференцій (дистанційне засідання), крім питань, 

що потребують таємного голосування та в межах чинного законодавства із 

подальшим затвердженням таких рішень на пленарному засіданні сесії 

 



районної ради. Фінансування зазначених рішень проводиться за спільним 

розпорядженням  голів районної ради та районної державної адміністрації. 

 

Під час проведення дистанційних засідань повинно бути забезпечено: 

 можливість реалізації прав депутатів районної ради; 

 ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні постійної комісії; 

 встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного 

питання; 

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися 

виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, 

інших питань, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій або якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних 

ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації 

повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання; 

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, не 

пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного. 

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті 

ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з 

супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена 

комісії. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу 

засідання; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

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

та правопорядку (Я.Кікінчук). 

 

Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк 

 

 

 

 
 


