Порядок денний
позачергової ХХХІІ сесії
сьомого демократичного скликання
від 27 серпня 2020 року
1. Про припинення діяльності шляхом ліквідації комунального закладу
освіти «Воловівська початкова школа Верховинської районної ради
Івано-Франківської області».
2. Про внесення змін до Статуту Кривопільського ліцею імені Василя
Портяка Верховинської районної ради Івано-Франківської області.
3. Про надання дозволу КНП «Верховинська районна лікарня»
Верховинської районної ради на переукладання договору оренди.
4. Про затвердження контингенту та розмір батьківської плати за
навчання учнів у Верховинській дитячій школі мистецтв на 2020-2021
навчальний рік.
5. Про звернення районної ради щодо прийняття Верховною радою України
проєкту Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України.
6. Про звернення районної ради щодо надання пільг сільськогосподарським
товаровиробникам, які здійснюють діяльність у високогір’ї.
7. Про звернення районної ради.
8. Про звернення районної ради щодо підключення до цифрової
телемережі стандарту DVB-T2.
9. Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради.

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента України
Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О.,голови Івано-Франківської обласної
державної адміністрації Федоріва В.В. та голови Івано-Франківської обласної
ради Сича О.М. щодонезабезпеченості коштами на виплату заробітної плати
та на енергоносії бюджетних установ району(додається).
2. Звернення надіслати Президенту
України Зеленському В.О.,
Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А., голові
Верховної Ради
України Разумкову Д.О., голові Івано-Франківської обласної державної
адміністрації Федоріву В.В. та голові Івано-Франківської обласної ради Сичу
О.М.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 27 серпня 2020р.
Президенту України
В.Зеленському
Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову
Прем’єр-міністру України
Д. Шмигалю
Голові Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
В.Федоріву
Голові Івано-Франківської обласної
ради
О. Сичу
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати районної ради, надзвичайно стурбовані ситуацією, що
склалася в районі із незабезпеченістю коштами на виплату заробітної плати та
на енергоносії бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів
Верховинського району Івано-Франківської області у 2020 році.
Географічні особливості територій високогірного Верховинського
району вимагають утримання відповідної мережі об’єктів соціальнокультурної сфери, що створює додаткове фінансове навантаження на місцеві
бюджети, але не забезпечує необхідним фінансовим ресурсом на виплату
заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Враховуючи
очікуване невиконання дохідної частини районного
бюджету до кінця поточного року в сумі 6330,8 тис.грн. та з урахуванням
очікуваного виконання заходів з економії бюджетних коштів до кінця
поточного року в сумі 8869,7 тис.грн. незабезпеченість фінансовим ресурсом
на виплату заробітної плати районного бюджету складе в сумі 12134,0
тис.грн.
За рахунок незабезпеченості плановими призначеннями в сумі 1174,7
тис.грн., очікуваного недопоступлення власних надходжень в сумі 1319,3
тис.грн., а також враховуючи наявність небюджетної заборгованості станом
на 01.01.2020 року в сумі 1171,0 тис.грн. загальна сума додаткової потреби в
коштах на виплату заробітної плати сільським бюджетам до кінця поточного
року становить 3665,0 тис.грн.
Крім цього, незабезпеченість з оплати енергоносіїв становить 4556,6
тис.грн. з них по установах освіти району - 3000,0 тис.грн.( в т.ч. електрична
енергія – 2000,0 тис.грн, дрова паливні -1000,0 тис.грн.) і по медичних
установах – 1556,6 тис.грн. (в т.ч. електрична енергія – 908,6 тис.грн., дрова
паливні -648,0 тис.грн.) по яких планові призначення з серпня по грудень

відсутні.
Для недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам
бюджетної сфери та заборгованості з оплати за енергоносії просимо Вас
посприяти у виділенні додаткового фінансового ресурсу в сумі 20356,6 тис.
грн. бюджету Верховинського району.
Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних
питань високогірного Верховинського району.
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У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 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 доначальника Служби
автомобільних доріг в Івано-Франківської області Буджака В.С. та начальника
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Голубоша В.В. щодо встановлення пішохідних переходів, дорожніх знаків
поблизу загальноосвітніх навчальних закладів та посилення контролю за
додержанням правил дорожнього руху на автодорогах державного значення
Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» та Р-62 «Криворівня-Чернівці»на
території Верховинського району(додається).
2. Звернення надіслати начальнику Служби автомобільних доріг в
Івано-Франківської області Буджаку В.С. та начальнику Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області Голубошу В.В.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 27 серпня 2020р.
Начальнику служби
автомобільних доріг в
Івано-Франківській області
В.Буджаку
Начальнику Головного управління
Національної поліції в
Івано-Франківській області
В.Голубошу
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати районної ради, стурбовані ситуацією, що склалася в
районі із безпекою пішоходів через відсутність на автошляхах, особливо які
проходять поблизу навчальних закладів, знаків обмежень руху та пішоходних
переходів.
Не складно підрахувати, що щодня в Україні відбувається 16 аварій на
автошляхах. Велика частина цих аварій відбувається через поганий стан
дорожньо-транспортної інфраструктури, щодня гинуть пішоходи, серед яких є
також діти. Тепер, коли у Верховинському районі зроблені добротні,
європейського зразка автошляхи державного значення, виникає величезна
проблема безпеки пішоходів через відсутність на цих дорогах знаків
обмежень руху та пішохідних переходів. Особливо небезпечними
залишаються ділянки автомобільних доріг біля загальноосвітніх шкіл,
дошкільних навчальних закладів, інших об’єктів соціальної сфери. Крім того,
потребує посилення контролю за додержанням правил дорожнього руху зі
сторони державної автомобільної інспекції.
З метою збереження життя і здоров’я дітей та школярів просимо
вирішити питання встановлення пішохідних переходів та дорожніх знаків, які
попереджають водіїв про обмеження швидкості транспортних засобів на
автодорогах державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» та
Р-62 «Криворівня-Чернівці» поблизу загальноосвітніх навчальних закладів
району в селах Кривеполе, Криворівня, Буковець, Верхній Ясенів, Устеріки.
Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних
питань високогірного Верховинського району.
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та з метою пріоритетів розвитку гірських та високогірних територій
Українських Карпат, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради щодо гірської політики
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських та
високогірних регіонах України (додається).
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 розвитку громад та територій України
Чернишову О.М., народному депутату України, голові Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування Клочку А.А., головам районних рад гірських та
високогірних регіонів України.
3. Звернутися до голів районних рад гірських та високогірних регіонів
України підтримати дане звернення.
4. Рішення опублікувати у засобах масової інформації та на офіційному
веб-сайті районної ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток до рішення районної ради
від 27 серпня 2020р.
Президенту України
Зеленському В.О.
Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д.А.
Міністру розвитку громад та
територій України
Чернишову О.М.
Народному депутату України,
голові Комітету з питань
організації
державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування
Клочко А.А.
Головам районних рад гірських та
високогірних регіонів України
ЗВЕРНЕННЯ
Гірські та високогірні населені пункти є унікальними регіонами
України. Однак життя громадян в регіоні Українських Карпат суттєво
відрізняється від життя на рівнинних територіях країни. У зв’язку з
відсутністю транспортної інфраструктури, газифікації та електрифікації
багатьох населених пунктів, а також враховуючи високогірність та відсутність
промислових потужностей, які б забезпечували робочі місця, такі населені
пункти на сьогодні фактично відірвані від іншої частини країни, а населення в
своїй більшості вимушене покидати їх, шукаючи можливість заробити на
життя та вирішити елементарні побутові потреби в інших регіонах та
мігруючи в країни Європи. Тому держава повинна вжити максимальних
заходів не тільки для збереження такого регіону, але й створення належних
умов для його соціально-економічного розвитку.
Україна має зробити Карпатський регіон привабливим для туристів,
розвивати зелений туризм, як це давно роблять наші сусіди, та залучати
іноземні інвестиції, які сприятимуть покращенню економічного становища як
регіону, так і держави в цілому. Сьогодні на державному рівні немає єдиної

гірської політики, є тільки поверхневий інтерес до гірської проблематики. Як
наслідок, наявні можливості, зокрема ресурсний потенціал, для розвитку
територій використовується неефективно. Спостерігаємо також різне бачення
пріоритетів розвитку гірських та високогірних територій Українських Карпат.
У більшості країн Європи застосовують не тільки гірську політику
пільг, а й гірську політику економічних преференцій для вирівнювання й
розвитку своїх колись депресивних регіонів та продовжують їх розвиток.
Необхідно запровадити систему стимулів та механізмів задля припливу
інвестицій, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності з
метою кардинального вирішення проблем соціально-економічного розвитку
територій, розвитку туристичного бізнесу, зайнятості місцевого населення,
вирішення соціальних проблем тощо.
Вважаємо, що ефективною гірською політикою економічних
преференцій є прийняття законопроекту про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України.
Спеціальний
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
у гірських зонах України необхідно запровадити з метою залучення
інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності для підвищення рівня
економічного розвитку, створення нових робочих місць, ліквідації
диспропорцій у рівні життя населення гірських зон та населення на рівнинних
територіях, уникнення депопуляції гірських зон та втрати етнокультурної
спадщини місцевого населення, для розвитку зовнішньоекономічних зв'язків,
збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної
виробничої, соціальної, транспортної та ринкової інфраструктури,
ефективного використання природних ресурсів гір.
До територій пріоритетного розвитку слід віднести усі гірські та
високогірні регіони України, всі населені пункти, які отримали статус
гірських та високогірних населених пунктів України. Органами управління
територіями пріоритетного розвитку мають бути районні ради, об’єднані
територіальні громади (в частині окремо делегованих районними радами
повноважень).
Спеціальний режим інвестиційної діяльності поширюється на визначені
території пріоритетного розвитку у межах відповідних адміністративних
районів. Держава має гарантувати стабільність спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.
Прийнято на позачерговій ХХХІІ сесії
Верховинської районної ради VІI
демократичного скликання 27 серпня 2020 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про затвердження контингенту та
розмір батьківської плати за навчання
учнів у Верховинській дитячій школі
мистецтв на 2020 – 2021 навчальний рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись ст. 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування,
відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 25.03.97 року №260 «Про встановлення розміру плати
за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», «Положення
про мистецьку освіту», розділ 6 п.4, згідно «Положення про мистецьку
освіту» (Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.09.2018 року
№1004/32456), виходячи із середньо обласного коефіцієнта оплати за
навчання дітей в музичних та мистецьких школах, підвищення мінімальної
заробітної плати, враховуючи зростання цін на енергоносії, витрати на
придбання пічного опалення в осінньо-зимовий період, беручи до уваги лист
відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації від 13.08.2020 року
№99/01-21/01 про контингент та розмір батьківської плати за навчання учнів
у Верховинській дитячій школі мистецтв на 2020 – 2021 навчальний рік, а
також беручи до уваги 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. Затвердити контингент учнів в кількості – 181 учень та збільшити
місячну оплату за навчання дітей в дитячій школі мистецтв у таких розмірах:

- фортепіано , гітара – 198 грн.;
- клас вокалу – 198 грн.;
- художні та хореографічні відділення – 198 грн.;
- струнно-смичкові інструменти (скрипка) – 198 грн.,
- народні інструменти (баян, акордеон, бандура) – 186 грн.;
- народні інструменти (цимбали, сопілка) – 186 грн.;
- духові інструменти (труба) – 186 грн.,
2. Встановити пільги (100 відсотків) по оплаті за навчання наступним
категоріям учнів: діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей,
діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної комісії), діти-сироти
і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту
безоплатно (згідно Закону України «Про позашкільну освіту» зі змінами від
02 червня 2005 року);
- діти, батьки яких: постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок воєнних
дій АТО;
- діти військовослужбовців дійсної служби, які загинули при виконанні
службових обов’язків або стали інвалідами I – ої та II – ої групи;
- діти, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- діти сімей, з яких навчається двоє і більше дітей: за одного – 100%
(за-- - найбільше оплачуваний відділ, інструмент), за кожного іншого з
таких
дітей – 50%;
- особливо обдаровані діти – переможці обласних, всеукраїнських та
міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, оглядів, художніх
виставок, які ведуть активну культурно-освітню, театральну чи
концертну діяльність в районі (за клопотанням Ради школи та при
погодженні відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації)
– 50%.
3. Встановити розмір місячної оплати за оренду інструментів у таких
розмірах:
- фортепіано – 120 грн.,
- всі інші – 100 грн.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про підтримку звернення
Івано-Франківської обласної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
вирішила:
1. Підтримати звернення Івано-Франківської обласної ради до
Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України
Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля щодо недопустимості
перегляду мовного законодавства (додається).
2. Рішення районної ради про підтримку звернення Івано-Франківської
обласної ради надіслати Президенту України В.Зеленському, Голові
Верховної Ради України Д.Разумкову, Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю.
4. Рішення районної ради опублікувати у засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті районної ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
В. Зеленському
Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову
Прем’єр-міністру України
Д. Шмигалю

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, глибоко обурені тим,
що в Україні відбувається чергова антиукраїнська провокація та спроба
зруйнувати основи української державності.
Українська мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють
українців на єдину націю і творять міцне підґрунтя державної незалежності й
соборності України. Мова – не тільки культурне надбання та засіб
комунікації, але й наріжний камінь національної безпеки та соціального
розвитку.
Фракції “Слуга народу” і “Опозиційна платформа – За життя” за
сприяння Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 17 липня 2020
року намагалися “протягнути” в парламенті українофобський законопроєкт №
2362 авторства нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання
державною мовою в закладах освіти”, мета якого – продовження русифікації
української освіти.
Народні депутати від цих фракцій у Верховній Раді України хочуть
внести зміни до чинних законів про мову і про освіту, що передбачають:
– скасування з 1 вересня 2020 року переходу учнів 5-11 класів
українськомовних шкіл на українську мову навчання;
– дозвіл викладати декілька навчальних предметів російською мовою в
українських школах.
Українофоби в парламенті намагаються зробити це попри те, що
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики, за результатами розгляду в першому читанні, рекомендував
відхилити законопроєкт № 2362, а Міністерство освіти і науки України не
підтримало прийняття цього законопроєкту.
Спроби обмежити використання української мови у публічній сфері є
політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця.
Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, переконані, що такі заяви
руйнують єдність нації і є черговою спробою поділити українців на різні
сорти. Все це може призвести до перетворення України на колонію та
спровокувати громадянський конфлікт.
Вимагаємо зняти русифікаторський законопроєкт № 2362 із розгляду та

припинити дії, які нівелюють державний статус української мови.
Прийнято на тридцять шостій сесії
Івано-Франківської обласної ради
сьомого демократичного скликання
31 липня 2020 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про введення однієї штатної одиниці
керівника народного аматорського
фольклорно - етнографічного колективу
«Карпатські джерела» Будинку культури
с. Замагора до штатного розпису відділу
культури, молоді та спорту райдержадміністрації
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
враховуючи
постанову
колегії
управління
культури,
національностей та релігій облдержадміністрації від 26.12.2019 року №6/3
«Про присвоєння, підтвердження звання «народний (зразковий) аматорський»
колектив», розглянувши листа відділу культури, молоді та спорту
райдержадміністрації від 13.08.2020 року №101/01-21/01 щодо введення
однієї штатної одиниці керівника народного аматорського фольклорноетнографічного колективу «Карпатські джерела» Будинку культури с.
Замагора Верховинського району та беручи до уваги рекомендацію постійної
комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації від 26.08.2020р., районна рада
вирішила:
1. Відділу культури, молоді та спорту внести зміни в штатний розпис та
ввести одну штатну одиницю керівника народного аматорського фольклорноетнографічного колективу «Карпатські джерела» Будинку культури с.
Замагора (керівник – Параска Мартищук) в межах кошторисних призначень.
2. Рішення опублікувати у засобах масової інформації та на офіційному
веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про надання дозволу
КНП « Верховинська РЛ ВРР»
на переукладання договору оренди
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4 та 5 статті 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги
вимоги ст.17 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань

соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології,
лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу та постійної комісії районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного
забезпечення, районна рада
вирішила:
1. Дозволити КНП «Верховинська районна лікарня Верховинської районної
ради» надати в оренду терміном на 2 роки 11 місяців частину приміщення
корпусу колишнього інфекційного відділення (8 кабінетів з коридором і
санвузлом) загальною площею 122,5 м. кв., комунальному некомерційному
підприємству «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф «Івано- Франківської ради», згідно додатку.
2. Дозволити КНП «Верховинська районна лікарня Верховинської районної
ради» переукласти договір оренди з КНП «Обласний клінічний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської
ради» терміном на 2 роки 11 місяців.
3 .Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення
від «27» серпня 2020р.

№ Орендар
п/
п

Адреса

1 КНП
«Обласний
клінічний
центр
екстреної
медичної

КНП «
Верховинська
РЛ ВРР» вул.
Невестюка, 2,
с-ще Верховина,
Івано Франківська
обл.

допомоги та

Мета оренди

Характеристика
,
об’єкта оренди

Розміщення
Верховинської
підстанції
ЕЕШМД
Косівської

Кабінет № 1
Площа -7,6 м.кв.

орендованого
приміщення

медицини
катастроф
«ІваноФранківської
ради»

станції ЕІІІМД Кабінет № 3
Площа 15,5 м.кв.
КНП
Кабінет № 4
«Обласний
Площа - 8,7 м.кв.
клінічний
Кабінет № 5
центр екстреної
Площа -13,5 м.кв.
медичної
Кабінет № 6
допомоги та
медицини

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Кабінет № 2
Площа 8,4 м.кв.

катастроф
«Івано-

Площа - 9,0 м.кв.
Кабінет № 7
Площа
12,5
м.кв.
Кабінет № 8

Франківської

Площа 22,2 м.кв.

ради»

Коридор
Площа 17,7 м.кв.
Санвузол
Площею - 7,4
м.кв.

Роман Ванівський

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
Позачергова тридцять друга сесія
РІШЕННЯ
Від 27 серпня 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
підключення до цифрової телемережі
стандарту DVB-T2
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
враховуючи багаточисельні звернення громадян, районна рада
вирішила :
1. Схвалити текст звернення до Президента України Зеленського В. О.,
Прем’єр-Міністра України Шмигаля Д.А., Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України Наливайка О.І., голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації Федоріва В.В. та голови ІваноФранківської обласної ради Сича О.М. щодо підключення до цифрової
телемережі стандарту DVB-T2. (додається).
2. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті” та розмістити на
інтернет - сторінці районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Зеленському В. О.
Прем’єр-Міністру України
Шмигалю Д.А.
Голові Державного комітету телебачення
і радіомовлення України
Наливайку О.І.
Голові
Івано-Франківської
обласної
державної адміністрації
Федоріву В.В.
Голові Івано-Франківської обласної ради
Сичу О.М.

Звернення
В серпні 2018 року припинилась робота діючих аналогових засобів
радіоелектронного зв’язку, і жителі високогірного прикордонного
Верховинського району Івано-Франківської області втратили можливість
перегляду українських телеканалів. Ситуація погіршилась з січня 2020 року,
коли закодували канали супутникового телебачення, яке було доступне для
великої кількості жителів району, а цифрове телебачення DVB-T2 на
території Верховинського району не функціонує. Багато жителів
високогірного Верховинського району не мають можливості дивитись
українські телеканали, тобто отримувати телевізійні послуги, відірвані від
телекомунікацій, і загалом позбавлені законного права на інформацію. Нам
залишили лише можливості перегляду російських телеканалів.
Відсутність українського інформаційного простору на території
прикордонного
Верховинського району призводить до поширення
неправдивої пропаганди російських засобів масової інформації і несе загрозу
українській державності та викликає соціальне напруження.
Верховинська районна рада просить Вас вжити невідкладних заходів з
забезпечення підключення території району до багатоканальної цифрової
телемережі стандарту DVB-T2.
Прийнято на позачерговій тридцять
другій сесії Верховинської районної
ради VІI демократичного скликання
27 серпня 2020 року.

