Порядок денний
ХХХІІІ сесії сьомого демократичного скликання
від 02 жовтня 2020 року

поч. об 11.00 год.

1. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку
та
результати
діяльності
Верховинського
відділу
Надвірнянської місцевої прокуратури за шість місяців 2020 року.
2. Про затвердження програми приватизації майна, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району на 2020 – 2022 роки.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік .
4. Про підсумки виконання програми соціально-економічного
культурного розвитку району за перше півріччя 2020 року.

та

5. Про надання дозволу на функціонування освітніх закладів району в
2020 – 2021 навчальному році.
6. Звіт про роботу районного радіомовлення «Вісті Верховини».
7. Звіт про роботу комунального некомерційного підприємства
«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги».
8. Звіт про роботу комунального некомерційного підприємства
«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини».
9. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального
некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради».
10.Про затвердження програми про забезпечення виконання судових
рішень та виконавчих документів на 2020-2025 роки.
До відома депутатів:
1. Лист Міністерства охорони здоров’я України від 10.06.2020 № 2501/16018/2-20
на звернення районної ради щодо включення КНП
«Верховинська районна лікарня» до переліку опорних закладів охорони
здоров’я госпітального округу Івано-Франківської області.
2. Лист Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2020 № 25-01/19972
на звернення районної ради щодо включення КНП «Верховинська районна
лікарня» до переліку опорних закладів охорони здоров’я госпітального
округу Івано-Франківської області.
3. Лист департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури від 04.06.2020
№ 987/04-06 щодо ремонту автомобільної дороги «Об’їзна селища

Верховина».
4. Лист Міністерства інфраструктури України від 18.06.2020 № 8321/25/10-20
на звернення районної ради щодо фінансування капітального ремонту
автомобільних доріг державного значення Татарів – Кам’янецьПодільський.
5. Лист Міністерства інфраструктури України від 04.08.2020 № 10777/25/1020 на звернення районної ради щодо ліквідації наслідків стихійного
паводку на автомобільній дорозі Р-24 у Верховинському районі.
6. Лист Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області від
22.07.2020 № 03-29/1177 на звернення районної ради щодо капітального
ремонту автомобільних доріг державного значення Татарів – Кам’янецьПодільський.
7. Лист управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА від
22.07.2020 № 723/1/08-01.
8. Лист Міністерства розвитку громад та територій України від 02.06.2020 №
8/34.1/3683-20 про утворення і ліквідацію районів.
9. Лист департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, ЖКГ,
містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА від 27.07.2020 №
1304/10-01 на звернення районної ради щодо збереження Верховинського
району.
10.Лист департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА від
15.07.2020 № 3607/01-20/10 на звернення районної ради щодо надання КНП
«Верховинська районна лікарня» статусу опорного закладу.
11.Лист Міністерства охорони здоров’я України від 13.08.2020 № 2504/23943/2-20 на звернення районної ради щодо включення КНП
«Верховинська районна лікарня» до переліку опорних закладів охорони
здоров’я Івано-Франківської області.
12. Лист Івано-Франківської ОДА від 26.08.2020 № 6481/1/1-20/01-016 на
звернення районної ради щодо фінансування ремонту автомобільної дороги
Р-24.
13. Лист Державного агентства автомобільних доріг України від 17.08.2020 №
5027/1/5.4-6-644/05-20 на звернення районної ради щодо ліквідації наслідків
стихійного паводку на автомобільній дорозі Татарів – Кам’янецьПодільський.
14. Лист Івано-Франківської обласної ради від 04.09.2020 № 11-183/878/099 на
звернення районної ради щодо утримання і фінансування, починаючи з
2021 року відділення стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання громадян.
15. Лист Міністерства інфраструктури України від 10.08.2020 № 27492/0/2-20
на звернення районної ради щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у
червні цього року.
16.Лист Міністерства розвитку громад та територій України (МІНРЕГІОН) від
11.09.2020 № 8/13.3/6540-20 на звернення районної ради щодо
функціонування окремих підрозділів центральних органів виконавчої влади
на території району.
17.Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України (Мінекономіки) від 30.07.2020 № 2713-06/47208-01 на звернення
районної ради щодо заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків червневої
повені цього року.
18. Лист департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури на звернення
районної ради щодо повернення ліквідованих та реорганізованих життєво
важливих установ та організацій району.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про
затвердження Програми
приватизації
майна,
що
належить до спільної власності
територіальних
громад
сіл,
селища Верховинського району
на 2020 – 2022 роки
На підставі Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», керуючись пунктом 16 статті 43 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 і середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму приватизації майна, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району на 2020 – 2022 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Паспорт програми
приватизації майна, щоналежить до спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селища Верховинського району,
на 2020 – 2022 роки
1. Ініціатор розроблення програми приватизації майна, що належить до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища
Верховинського району, на 2020 – 2022 роки(замовник): Верховинська
районна рада.
2. Розробники Програми: Верховинська районна рада.
3. Терміни реалізації програми: 2020 - 2022 роки.
4. Етапи фінансування районної програми: протягом 2020 – 2022 роки.
5. Обсяги фінансування районної програми : 2020 рік - 25,0тис. грн.,2021
рік - 0тис.грн., 2022 рік - 0тис.грн.
Роки
Всього
тис.
грн.
2020

25,0

Обсяг фінансування
в т.ч. за джерелами фінансування
Державний Обласний Районний
Місцеві
бюджет
бюджет
бюджет
бюджети
(тис. грн.)
25,0
-

6.Підстава для розробки районної програми: Конституція України,
Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна, інші
нормативно правові акти.
7.Головна мета програми: оптимізація структури комунальної власності
в умовах ринку, визначення об’єктів приватизації, подальше перебування в
комунальній власності яких є економічно недоцільним, підвищення
ефективності використання комунального майна.
8.Джерела фінансування районної програми: районний бюджет, а також
інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.
9.Обсяги фінансування:Фінансування визначається згідно укладеного
договору з виконавцями робіт відповідно до діючих ставок.
Розробники районної Програми:
Верховинська районна рада

Іван Шкіндюк

Керівник районної програми
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

І.Загальна характеристика програми приватизації майна, що належить до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища
Верховинського району, на 2020 – 2022 роки
1. Програма приватизації майна, що належить до спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селища Верховинського району, на 2020
– 2022 роки (далі–Програма) визначає мету, шляхи, способи і заходи
приватизації комунального майна. Програма діє до затвердження чергової
програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища Верховинського району.
2. Приватизація майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селища Верховинського району, здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України«Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного і комунального
майна»та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.
3. Перелік об’єктів, що належать до спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селища Верховинського району, приватизація яких
здійснюється відповідно до Програми, формується щорічно на підставі
пропозицій уповноваженого органу управління майном, балансоутримувачем
або покупця та затверджується районною радою.
4. Об’єкти спільної комунальної власності територіальних громад сіл,
селища Верховинського району, які підлягають приватизації, класифікуються
відповідно до вимог передбачених статтею 5 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Розділ II. Мета Програми та шляхи їїдосягнення
1. Метою Програми є :
- оптимізація структури комунальної власності в умовах ринку,
визначення об’єктів приватизації, подальше перебування в комунальній
власності яких є економічно недоцільним;
- підвищення ефективності використання комунального майна та
забезпечення надходжень коштів від приватизації до бюджету розвитку
районного бюджету;
- підтримка малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій в
економіку району.
2. Програма виконується шляхом:
- забезпечення належних темпів приватизації об'єктів комунальної
власності, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію і
які є надлишковими для виконання територіальними громадами своїх функцій,
є збитковими та малорентабельними;
- залучення до приватизації інвесторів, зацікавлених у
довгостроковому розвитку підприємств;
- підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів,

формування позитивного іміджу приватизації.
Розділ III. Способи досягнення мети
1. Належні темпи приватизації майна, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району,передбачається забезпечити в результаті:
1.1.Залучення до приватизації більш широкого кола об’єктів спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району.
1.2. Розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення рівня їх
поінформованості.
1.3. Спрощення процедур підготовки до приватизації об'єктів з метою
скорочення затрат часу.
1.4. Запровадження спрощених способів продажу майна, що належить до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища
Верховинського району, що не користується попитом у потенційних покупців
(у разі, коли об’єкти не продані із застосування інших конкурентних способів),
зокрема способу:
- продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без
обмеження мінімальної ціни продажу;
2. Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і
створення позитивного іміджу приватизації в районі передбачається
забезпечити:
- прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов
приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об'єктів, що
сприятиме запобіганню корупції;
- відчуження нерухомого майна, що відокремлюються від об'єктів
комунальної власності у процесі реструктуризації, виключно за процедурами
приватизації;
- провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності
з питань приватизації, проведення громадських слухань, висвітлення
приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних відомостей у
засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті районної ради.
Розділ IV. Заходи з реалізації мети
1. Основними заходами з виконання Програми є:
- збір щороку інформації від комунальних підприємств, установ,
організацій, на балансі яких знаходиться майно територіальних громад, про
переліки об’єктів комунальної власності, які за результатами аналізу їх
фінансового і виробничого стану за минулий рік та ефективності використання
майна, можна включити до переліків об’єктів, що підлягають приватизації;
- формування органом приватизації переліку об’єктів приватизації,

продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів
від приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;
- здійснення органом приватизації перед приватизаційної підготовки
об’єктів комунальної власності;
- приватизація неперспективних об’єктів комунальної власності без
обмеження мінімальної ціни продажу;
- підвищення ефективності функціонування підприємств (установ,
організацій) спільної комунальної власності територіальних громад сіл,
селища Верховинського району за рахунок приватизації об’єктів комунальної
власності, які є надлишковими, для виконання територіальними громадами
своїх функцій;
- організація постійного моніторингу виконання Програми з метою
проведення аналізу стану приватизації.
2. Для забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації
майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад
сіл, селища Верховинського району орган приватизації районної ради публікує
в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті районної ради
інформацію щодо приватизації майна у строки та в порядку, визначені чинним
законодавством.
Розділ V. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- продовжити реформування комунальної власності;
- створити умови для приватизації об’єктів, подальше перебування яких у
комунальній власності є економічно недоцільним;
- сприяти забезпеченню економічного зростання;
- почати впровадження інвестиційної моделі розвитку, залучити приватний
капітал до модернізації виробництва, впровадження нових технологій;
- поповнити базу для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Розділ VI. Фінансове забезпечення процессу приватизації
Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються із загального
фонду районного бюджету і використовуються на:
- проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів
приватизації;
- оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації
(оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки
комунального майна;
- оплату за виготовлення технічної документації;
- оплату послуг національної мережі аукціонних центрів, ліцитаторів за
проведення аукціонів, конкурсів та інші витрати).
Розділ VII. Фінансові результати виконання Програми
1. Кошти, одержані від продажу майна, що належить до спільної

комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації,
зараховуються в повному обсязі до спеціального фонду (бюджету розвитку)
районного бюджету.
2. Обсяги надходжень до районного бюджету від приватизації майна
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища
Верховинського району щорічно плануються органом приватизації та
затверджуються районною радою.
Розділ VIII. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної
ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього, господарства,
комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу, до повноважень
якої належить контроль за приватизацією майна спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селища Верховинського району.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про затвердження фінансового плану
на 2020 рік Комунального некомерційного
підприємства «Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради»
Керуючись статтями 75, 77 Господарського Кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом
Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України від
02.03.2015 р. № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного
сектору економіки» та наказу МЕРТ від 31.07.2018 № 1070 «Про внесення змін
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового
плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» з метою
вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності
роботи, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків та охорони здоров’я, соціального захисту
населення та пенсійного забезпечення, районна рада
1.

2.

3.
4.

вирішила:
Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства
«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» на 2020 рік,
що додається.
Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік
покласти на директора Комунального некомерційного підприємства
«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» (М.Ілюк).
Зміни до фінансового плану підприємства вносити не більше 2 рази
протягом календарного року.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про роботу Комунального некомерційного
підприємства «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
з серпня 2019 року по серпень 2020 року
Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги (КНП «Верховинський ЦПМСД») складається з
таких структурних підрозділів: три амбулаторії загальної практики сімейної
медицини: Верховинська АЗПСМ, Зеленська АЗПСМ, Красноїльська АЗПСМ
та 24 пункти охорони здоров’я (далі – ПОЗ). КНП « Верховинський ЦПМСД»
обслуговує 22049 особи, з них: дорослого населення – 16407 особи – що
складає 74,4%, дітей – 5642 – 25,6%. Верховинська АЗПСМ обслуговує 14882 осіб. Красноїлльська АЗПСМ обслуговує - 5307 осіб; Зеленська АЗПСМ
обслуговує - 1860 осіб.
22 травня 2020 року відбулося відкриття новозбудованої амбулаторії
загальної практики сімейної медицини в с. Верхній Ясенів. Амбулаторія
обслуговує жителів сіл – Печище, Рівня і Верхній Ясенів, загалом – це 1846
мешканців.
Згідно штатного розпису в КНП «Верховинський ЦПМСД»
зареєстровано 103,0 посад, з них працює 63 особи, в т.ч.: 14 лікарів, 37 осіб
середнього медичного персоналу, 4 осіб молодшого персоналу, іншого
персоналу – 12 осіб.
Станом на 01 вересня 2020р. 12707 осіб вже обрали свого лікаря та
підписали з ним декларацію, що становить 57,6 %.
За період з серпня 2019року по серпень 2020року поступило бюджетних
коштів з НСЗУ на суму 9 873 596,00 грн. Використано бюджетних коштів на
матеріальні затрати 1 336 695,00,00 грн., витрати на оплату праці 8536901,00
грн. З місцевого бюджету поступило коштів 1951450,00 з них на : комунальні
послуги та енергоносії становить 125650,00 грн.; портативний телемедичний
комплекс – 325800,00; 3 автомобілі Renault DUSTER - 1500000,00.

Станом на 01.09.2020 року заборгованість комунальних послуг та
енергоносіїв становить – 9000,00 грн.
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в. Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення, районна рада
вирішила:
1. Інформацію директора комунального некомерційного підприємства
«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» С.Шкіряк
взяти до уваги (додається).
2. Директору КНП «Верховинський ЦПМСД» С. Шкіряк здійснити відповідні
заходи щодо укомплектування підрозділів некомерційного підприємства
лікарським та середнім медичним персоналом.
3. Директору КНП «Верховинський ЦПМСД» С. Шкіряк висвітлити в засобах
масової інформації, на районному радіомовленні «Вісті Верховини» та вебсайті районної ради пакет безкоштовних послуг, які надаються громадянам,
що заключили декларації про вибір лікаря, який надаватиме первинну
медичну допомогу.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення (Кікінчук Г. М).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 02.10.2020 року
Звіт про роботу КНП «Верховинський ЦПМСД»
з серпня 2019 року по серпень 2020року.
Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги (КНП «Верховинський ЦПМСД») складається з
таких структурних підрозділів:
три амбулаторії загальної практики сімейної медицини: Верховинська
Зеленська, Красноїльська.
24 пункти охорони здоров’я (далі – ПОЗ).
КНП « Верховинський ЦПМСД» обслуговує 22049 особи, з них:
Дорослого населення – 16407 особи – що складає 74,4%,
Дітей – 5642 – 25,6%.
Верховинська АЗПСМ обслуговує - 14882 осіб;
Красноїлльська АЗПСМ обслуговує - 5307 осіб;
Зеленська АЗПСМ обслуговує - 1860 осіб;
Станом на 01 вересня 2020 р. 12707 осіб вже обрали свого лікаря та
підписали з ним декларацію, що становить 57,6 %.
По Верховинській АЗПСМ – 8568 осіб, що становить – 57,6%
По Красноїльській АЗПСМ – 2877 осіб, що становить – 54,2%
По Зеленській АЗПСМ – 1262 особи, що становить – 67,9%
22 травня 2020 року відбулося відкриття новозбудованої амбулаторії
загальної практики сімейної медицини в с. Верхній Ясенів. Амбулаторія
обслуговує жителів сіл – Печіще, Рівня і Верхній Ясенів, загалом – це 1846
мешканців.
Згідно штатного розпису в КНП «Верховинський ЦПМСД»
зареєстровано 103,0 посад, з них працює 63 особи, в т.ч.: 14 лікарів,
37 осіб середнього медичного персоналу, 4 осіб молодшого персоналу, іншого
персоналу – 12 осіб.
Фінасовий план
За період з серпня 2019 року по серпень 2020року поступило бюджетних
коштів з НСЗУ на суму 9 873 596,00 грн.
Використано бюджетних коштів на матеріальні затрати 1 336 695,00,00 грн.,
витрати на оплату праці 8536901,00 грн.
За бюджетні кошти НСЗУ даною установою було закуплено:
- УЗД апарат - 465000,00 грн .
- Меблі , стільці для АЗПСМ с.В.Ясенів - 24000,00
- ШВЛ апарат -102600,00
- Опромінювач бактерицидний - 11160,00

- Інформаційні стенди - 8100,00
- Оприскувач ультрамалообємний – 16500,00
- Мікроскоп серії Bij Blue 4260( Нідерланди) – 49960,00
- Двері міжкімнатні для Красноїлівської АЗПСМ – 3000,00
- Тести на виявлення антитіл в крові – 24780,00грн.
- Лабораторні розчини та розхідні матеріали – 85409,00
- Медикаменти першої необхідності – 14100,00
- Дезінфікуючі засобі та одноразові засоби захисту
(халати, маски, шапочки, рукавиці, щитки, бахали)- 96075,00
- Гігрометри ВІТ-1 ВІТ-2- 5420,00
- Автомобільні шини – 5400,00
- Бензин А-95 – 82010,00
З місцевого бюджету поступило коштів 1951450,00 з них на :
- комунальні послуги та енергоносії становить 125650,00 грн.,
- портативний телемедичний комплекс – 325800,00
- 3 автомобілі Renault DUSTER - 1500000,00
Станом на 01.09.2020 року заборгованість комунальних послуг та
енергоносіїв становить – 9000,00 грн.
Окремі показники діяльності КНП «Верховинський ЦПМСД»
За 8 місяців 2020 року в порівнянні з минулим роком
по КНП
«Верховинський ЦПМСД» загальне число відвідувань зменшилося на 4806 (з
20817 до 16011), показник на одного жителя становить 0,7.
Кількість відвідувань вдома зменшилася на 1020 (з 3744 до 2724), показник
на 100 жителів становить 12,3
Показники знизилися в зв’язку з карантином.
Протягом 8 місяців 2020 року померла 1 дитина. Показник смертності до 1го року життя становить 10,3%0 . Материнської смертності не зареєстровано.
По КНП «Верховинський ЦПМСД» визнано інвалідами вперше – 1 дитина.
Показник на 10 тис. дитячого населення в порівнянні з минулим роком
знизився і становить 1,8.
Всього дітей-інвалідів зареєстровано 77 осіб.
Серед дорослого населення по КНП «Верховинський ЦПМСД» вперше
визнано інвалідами 18 чол.,. Показник на 10 тис. населення в працездатному
віці також знизився і становить 10,7. Всього інвалідів зареєстровано 193 особи.
По
КНП
«Верховинський
ЦПМСД»
профілактичними
рентгенологічними оглядами населення підлягало 5236 чол., оглянуто 1873
чол., що становить 35,7%., декретоване населення оглянуто на 31,1%, група
ризику оглянуто на 56,8 %, населення не оглянуте 2 роки і більше оглянуто на
31,8% .
Виявлено 2 хворих на туберкульоз, показник на 100 тис. населення
становить 9,1.
Смертності від туберкульозу не зареєстровано.

Онкологічні захворювання
По КНП «Верховинський ЦПМСД» всього на обліку знаходиться 238
онкохворих, з них вперше виявлено 18 хворих. Показник на 100 тис. нас.
становить 81,6.
Інфекційні захворювання
З приводу ВІЛ-інфекції зареєстровано 15 хворих, з них 1 дитина. Показник
на 100 тис. нас. становить 68,0.
Основні завдання та заходи
побудова або оренда гаражного приміщення для автомобілів новозбудованих
амбулаторій;
поточний ремонт Зеленської АЗПСМ;
поточний ремонт всіх ПОЗ, але найбільшого капітального ремонту
потребують ПОЗи: с. Криворівня, с. Ільці, с. Красник, с. Явірник, с.Буковець,
с. Перехресне;
придбання комп’ютерного обладнання та проведення швидкісного інтернету
до новозбудованих амбулаторій ЗПСМ с.В.Ясенів та с. Голови;
придбання телемедичного обладнання для новозбудованих амбулаторій ЗПСМ
в с. В.Ясенів та с. Голови.
Реалізація завдань передбачених загальнодержавними та районними
програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема:
Програма « Здоров’я населення Прикарпаття».
Основна мета
Забезпечення надання ефективної якісної первинної медичної допомоги та
підвищення її доступності.
Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
Тісна співпраця з вторинною медичною ланкою.

Директор КНП
«Верховинський ЦПМСД»

Світлана Шкіряк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про роботу Комунального некомерційного
підприємства «Яблуницька амбулаторія
загальної практики сімейної медицини»
Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія
загальної практики сімейної медицини» Верховинської районної ради (КНП
«Яблуницька АЗПСМ») складається з таких структурних підрозділів:
амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 10 фельдшерськоакушерських пунктів (ФАП). КНП «Яблуницька АЗПСМ» обслуговує 6118
осіб, з них: дорослого населення - 4658 осіб - що складає 76%, дітей 1460 –
26%.
Згідно штатного розпису в КНП «Яблуницька АЗПСМ» зареєстровано 35
посад, з них працює 28 осіб, в т.ч.: 4 лікарі, 18 осіб середнього медичного
персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, іншого медичного
персоналу – 5 осіб.
Станом на 01 вересня 2020 року 3912 осіб вже обрали свого лікаря та
підписали з ним декларацію, що становить 63,9%.
За період з серпня 2019 року по серпень 2020 року поступило
бюджетних коштів з НСЗУ на суму 3 059 988,00 грн. Використано бюджетних
коштів на матеріальні затрати 74 900,00 грн, витрати на оплату праці складає
2 985 088,00 грн. З місцевого бюджету поступило коштів 1 058 595,69 грн з
них на: комунальні послуги та енергоносії - 66 800,00 грн.; портативний
телемедичний комплекс – 110 000,00 грн.; автомобіль Renault DUSTER –
470 000,00 грн.; оплата праці працівникам стаціонарного терапевтичного
відділення – 379 295,69 грн.; засоби індивідуального захисту – 17500,00 грн.;
комп’ютерна техніка на ФАП с.Довгопілля – 15000,00 грн.
Станом на 01.09.2020 року заборгованість комунальних послуг та
енергоносіїв становить – 29 440,00 грн.
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення, районна рада
вирішила:
1.
Інформацію
директора
Комунального
некомерційного
підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної
медицини» Верховинської районної ради Григорчука С.І. взяти до уваги
(додається).
2.
Директору КНП «Яблуницька АЗПСМ» С.Григорчуку здійснити
відповідні заходи щодо укомплектування підрозділів некомерційного
підприємства лікарським та середнім медичним персоналом.
3.
Директору КНП «Яблуницька АЗПСМ» С.Григорчуку висвітлити в
засобах масової інформації, на районному радіомовленні «Вісті Верховини» та
веб-сайті районної ради пакет безкоштовних послуг, які надаються
громадянам, що заключили декларації про вибір лікаря, який надаватиме
первинну медичну допомогу.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення (Кікінчук Г.М.).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за І півріччя 2020 року
Враховуючи підсумки виконання Програми соціально–економічного
розвитку району слід відмітити, що в І півріччі 2020 року головна увага
органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була
зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів та
основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань визначених
Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання негативних
наслідків в економіці та соціальній сфері.
За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять підприємств
основного кола, якими реалізовано промислової продукції на суму 10409,6
тис.грн., що в розрахунку на 1 особу становить 342,00 грн.
Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
підприємництва є одним з пріоритетних напрямків розвитку. На показники
економічного розвитку району суттєво впливає діяльність суб'єктів малого та
середнього бізнесу.
Станом на 01.07.2020 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1308 осіб, а саме: 383 – юридичних осіб та 925 –
фізичних осіб підприємців.
Впродовж І півріччя 2020 року державним реєстратором зареєстровано 6
юридичні особи та 80 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 4
юридичні особи та 53 фізичні-особи підприємці.
З метою подолання проблем розвитку малого та середнього
підприємництва в районі розроблена та затверджена рішенням районної ради
від 22 грудня 2018 року, «Програма розвитку малого та середнього

підприємництва в Верховинському районі на 2019-2020 роки», планом заходів
якої на 2020 рік передбачено кошти в сумі 325,250 тис. гривень. На даний час
надано 5 підприємцям безвідсотковий кредит.
Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та
поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку,
транспорту, комунального господарства, культурно – побутового й іншого
призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що
спрямовуються на цю мету. Впродовж І півріччя 2020 року на будівництво,
капітальні та поточні ремонти освоєно кошти з державного, обласного та
місцевих бюджетів на загальну суму 812,676 тис.грн.
Для проведення окремих природоохоронних заходів передбачено кошти
з обласного фонду охорони навколишнього середовища (9888,346 тис. грн.) на
9 об’єктів, з яких освоєно вже 141,260 тис. грн. на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на річці Чорний Черемош в селі Явірник
присілок Центр та біля моста ВПС «Шибене».
Станом на 1 липня 2020 року у Верховинському районі 5138 сімей
отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і
профінансовано на загальну суму 63512,9 тис.грн.
Затверджено районну програму підтримки учасників бойових дій, їх
сімей, осіб,які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,
що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення із загальним
фінансуванням 350 тис.грн. З початку року з даної програми виплачено
одноразові грошові допомоги на суму 140 тис. грн..
За кошти державної субвенції виплачено грошову компенсацію у сумі
1321,220 тис.грн., 3 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 1 дитині-сироті. За І півріччя придбано 4 житлові
будинки для дітей даної категорії.
На реалізацію програми проведення культурно-мистецьких заходів на
2020 рік з районного бюджету виділено 192,5 тис, грн.
З метою реалізації заходів відповідних сфер та галузей у 2020 році в
районі затверджено 27 цільових програм із загальною сумою фінансування
8711,025 тис.грн. Станом на 01.07.2020 року профінансовано 3035,865
тис.грн..
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за І півріччя 2020 року взяти до відома
(додається).
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
виконкомам селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для
стабільної роботи всіх галузей економіки та забезпечити безумовне виконання

пріоритетних завдань, визначених Програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2020 рік.
3. Відділу інвестицій, природних ресурсів, екології та захисту довкілля
(В.Павлюк) спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації
систематично відстежувати значення показників комплексної оцінки стану
соціально-економічного розвитку району та вживати конкретних заходів щодо
їх поліпшення.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк)
щоквартально проводити аналіз стану та ефективність виконання районних
цільових комплексних програм.
5. Керівникам установ, організацій району забезпечити виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19».
6. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк)
забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
16.03.2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19».
7. Сектору організаційної та інформаційної роботи апарату
райдержадміністрації (В.Рибчук) забезпечувати ефективність функціонування
веб-сторінки райдержадміністрації та висвітлення актуальної інформації в
ЗМІ.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про хід виконання програми соціально-економічного і культурного
розвитку району за І півріччя 2020 року
Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання району у звітному періоді спрямована на забезпечення
виконання завдань та заходів програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2020 рік та вирішення комплексу питань,
пов’язаних із забезпеченням соціального захисту та підвищення життєвого
рівня населення району.
Економічна діяльність
Промисловий комплекс району представляють дев’ять підприємств, що
входять до основного кола і звітуються до органів статистики про показники
діяльності. Вісім підприємств належать до деревообробної галузі і одне до
харчової (виробництво карпатських фіто чаїв, цикорію).За даними головного
управління статистики в Івано-Франківській області обсяг реалізації продукції
промисловими підприємствами району за січень-травень 2020 року
склав10409,6тис.грн., що в розрахунку на 1 особу становить 342,004 грн.
На показники економічного розвитку району суттєво впливає діяльність
суб'єктів малого та середнього бізнесу. Станом на 01.07.2020 року за даними
Верховинського відділення Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість
суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 1308 осіб, а саме: 383 –
юридичних осіб та 925 – фізичних осіб підприємців.
Впродовж І півріччя 2020 року державним реєстратором зареєстровано 6
юридичних осіб та 80 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 4
юридичні особи та 53 фізичні-особи підприємці.
З метою подолання проблем розвитку малого та середнього
підприємництва в районі розроблена та затверджена рішенням районної ради
від 22 грудня 2018 року, «Програма розвитку малого та середнього
підприємництва в Верховинському районі на 2019-2020 роки». Дана Програма
сформована відповідно до вимог Закону України , «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», планом заходів якої
на 2020 рік передбачено кошти в сумі 325,250 тисяч гривень, з них: 305,250
тисяч гривень для надання безвідсоткових кредитів, 20 тисяч гривень для
співфінансування підтримки підприємницької діяльності безробітних
громадян які зареєстровані в службі зайнятості.
Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та
спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання
через відділ з питань надання адміністративних послуг.
Впродовж І півріччя 2020 року до відділу з питань надання
адміністративних послуг надійшло 1009 звернень. Терміни опрацювання заяв
та видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання
здійснюються згідно регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних
послуг та у видачі документів дозвільного характеру не було.
З метою орієнтації безробітних на заняття підприємницькою

діяльністю Верховинською районною філією Івано-Франківського обласного
центру зайнятості проводяться семінари-навчання за темами «Від бізнес ідеї
до власної справи», «Як розпочати свій бізнес» та з питань організації
сільського зеленого туризму, а також надається одноразова допомога для
організації безробітними підприємницької діяльності. Впродовж І півріччя
2020 року проведено 17 семінарів в яких взяли участь 186 осіб та одному
безробітному надано одноразову допомогу на організацію власної справи.
З метою реалізації заходів та завдань відповідних сфер та галузей у 2020
році в районі затверджено 27 цільових програм із загальною сумою
фінансування 8711,025тис.грн. Станом на 01.07.2020 року профінансовано
3035,865 тис.грн.
Будівництво
Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування району і області протягом першого півріччя 2020 року
проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури та об’єктів
соціально-культурного призначення.
Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та
поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку,
транспорту, комунального господарства, культурно – побутового й іншого
призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що
спрямовуються на цю мету.
Впродовж І півріччя 2020 року на будівництво, капітальні та поточні
ремонти освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 812,676тис.грн.
В т.ч.:
- З обласного бюджету виділено кошти в сумі 671,416 тис. грн. Дані
кошти використано на проведення капітального ремонту сільського клубу с.
Стебні на суму 34,977 тис. грн., проводиться реконструкція 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, де вже
освоєно кошти в сумі 300,000 тис. грн.. З метою виконання завдань з
енергозбереження проведено заміну вікон та дверей у Довгопільській ЗЗСО ІІІІ ст. вартістю робіт 158,939 тис. грн., для збереження здоров’я дітей та
створення сприятливих умов для їх розвитку проведено ремонтні роботи на
дитячих ігрових майданчиках в дитячих дошкільних закладах сіл Грамітне та
Верхньому Ясенові, Красноїлівській ЗОШ І ст., на суму 177,500 тис. грн.
- Для проведення окремих природоохоронних заходів передбачено
кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища (9888,346 тис.
грн.) на 9 об’єктів, з яких освоєно вже 141,260 тис. грн. на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на річці Чорний Черемош в селі Явірник
присілок Центр та біля моста ВПС «Шибене».
Підготовлено та надіслано 4 запити для надання екологічних висновків
для здійснення природоохоронних заходів у 2020 році за бюджетними
програмами «Здійснення природоохоронних заходів» КПКВК241270 та

«Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони
навколишнього природного середовища» КПКВК 2401500 на об’єктах:
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош
в с. Яблуниця присілок Теребіж (біля господарства Пилатюка І.)
Верховинського району Івано-Франківської області.
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош
в с. Біла Річка (біля садиби Савчук П.) Гринявської сільської ради
Верховинського району Івано-Франківської області.
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош
в с. Голошино ур. Репеда (біля господарства Тамбора В.) Верховинського
району Івано-Франківської області;
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош
в с. Голошино (біля господарства Сливчука Ю.) Верховинського району ІваноФранківської області.
З подальшим направленням запитів до Міністерства енергетики та
захисту довкілля України на виділення коштів з державного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Соціальний захист населення
З метою підтримки гідного рівня життя жителів району управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюються заходи
щодо виконання державних соціальних програм, спрямованих на забезпечення
соціальною підтримкою найбільш вразливих та незахищених верств населення
шляхом надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та
компенсацій.
Станом на 01.07.2020 року в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4923 пільговиків, з яких
486 ветерани війни, 338 ветерани праці, 14 ветерана військової служби та
органів внутрішніх справ, 69 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
1140 дітей війни, 115 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників,
1704 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1057 інші категорії
пільговиків.
За І півріччя 2020 року нараховано та профінансовано пільг громадянам
на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі на загальну
суму 1562,82 тис.грн..
Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками
3 громадян. З них: 1 ветерана війни на території інших держав, 1 члена сім’ї
загиблого військовослужбовця та 1активіста ветеранського руху ОУН-УПА.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016р. №1045, вищим навчальним закладам на виплату
соціальних стипендій окремих категорій громадян управлінням перераховано
46 тис.грн.

За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової
служби виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 37,44
тис.грн.
На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від
21.07.2017 року №408 «Про передачу бюджетних призначень» за 6 місяців
2020 року управлінням профінансовано щомісячні додаткові виплати бійцямдобровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України, на загальну суму 15 тис.грн.
Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на
виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю
перераховано 198,68 тис.грн.
Станом на 1 липня 2020 року у Верховинському районі 5138 сімей
отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і
профінансовано на загальну суму 63512,9 тис.грн.. з них:
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'яхвкількості 434
особам на загальну суму 5576,9 тис.грн.;
- допомога на дітей одиноким матерям в кількості347особам на загальну
суму 5519,9тис.грн.;
- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1055
особам на загальну суму 9756,5тис.грн.;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в
кількості 20 особам на загальну суму 726,3тис.грн.;
- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами вкількості 132 особам на
загальну суму 227,4тис.грн.;
- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 8 особам на
загальну суму 1159,6тис.грн.;
- допомога на дітей, яким не встановлено групу інвалідності в кількості 2
особам на загальну суму 15,0 тис.грн.;
- тимчасова допомога дітям, аліментів кількості 1особі на загальну суму
6,2 тис.грн.;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю в кількості 456 особам на загальну суму 6549,3 тис.грн.;
- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II
групи в наслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
в кількості 104 особам на загальну суму 1830,6тис.грн.;
- допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю в кількості 224 особам на загальну суму 2463,4 тис.грн.;
- допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 961особі на загальну
суму 28034,7тис.грн.;
- тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 84 особам

на загальну суму 744,1тис.грн.;
- компенсацій на виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає
за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку в кількості 551особі на загальну суму 139,1 тис.грн.
- одноразова допомога у зв’язку з негативними наслідками COVID-19- в
кількості 759 особам на загальну суму 763,9 тис.грн.;
У І півріччі 2020 року 1237 сім’ям призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну
суму 3660,4 тис.грн.. Заборгованості станом на 1 липня 2020 року немає.
З метою підтвердження права громадян на призначення державних
соціальних допомог та житлових субсидій соціальним інспектором протягом
2020 року складено 600 актів обстеження матеріально-побутових умов
проживання сімей.
Відповідальними особами управління в звітному році організовано
проведення:
- 5 засідань районної комісії по розгляду питань призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання субсидій та пільг;
- 2 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.
З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах району працівниками відділу праці та контролю за
правильністю призначення та виплати пенсій здійснювався постійний
моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та
установах району, за результатами якого щотижнево подавалася оперативна
інформація департаменту соціальної політики облдержадміністрації. За
даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області,станом
на 01 липня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств району відсутня.
Ведеться контроль щодо забезпечення додаткових соціальних виплат,
встановлених законодавством у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби,
зокрема, доплати до заробітної плати працівникам соціальної сфери, які
безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування
отримувача соціальних послуг (вдома) та медичним працівникам
безпосередньо зайнятим у ліквідації епідемії, здійсненні заходів з запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та лікуванням пацієнтів
із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19. Так, за травень місяць
30 соціальним працівникам виплачено додаткові виплати в сумі 25 185 грн., та
маніпуляційній медичній сестрі консультативної поліклініки виплачено кошти
в сумі 14,8 тис.грн. у квітні місяці, та 13,8 тис.грн. – у травні 2020 р.
В зв’язку із закінченням строку проходження альтернативної
(невійськової) служби організовано проведення 1 засідання районного
дорадчого органу з питань альтернативної (невійськової) служби, за
результатами якого прийнято відповідні рішення та підготовлено необхідну
документацію для звільнення.
З метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на

реєстрацію колективних договорів в районі проведено повідомну реєстрацію
86 колективних договорів, в тому числі, впродовж звітного періоду поточного
року проведено повідомну реєстрацію 2 колективних договорів.
Працівниками відділу протягом звітного періоду перевірено 182 пенсійні
справи (58 новопризначених та 124 справи по яких проведено перерахунки
пенсій, згідно заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 10),
правильність нарахування і виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають на
повному державному утриманні в стаціонарному відділені для громадян
похилого віку (с.Красноїлля) – 77, правильність виплати допомоги на
поховання 73 особі та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю
пенсіонера – 24 особам. В ході проведення перевірок порушень пенсійного
законодавства не виявлено.
У районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та
господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці
та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із числа
підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація робочих
місць на даний час проведена на 8 підприємствах, в результаті атестовано 84
робочі місця.
Спеціалістами відділу постійно надається методична допомога з питань
охорони праці керівникам підприємств, установ та організацій району у
вирішенні питань, пов’язаних із зниженням рівня виробничого травматизму і
професійного захворювання працівників, запобіганню аварійним ситуаціям і
нещасним
випадкам.
Систематично
проводиться
інформаційнороз’яснювальна робота щодо профілактики невиробничого травматизму. На
сайті райдержадміністрації розміщено розроблені та затверджені
розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 58 заходи
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20192023 роки. Завдяки вжитим заходам впродовж І півріччя 2020 р. нещасних
випадків на виробництві не зафіксовано.
У зв'язку із запровадженням карантинних заходів та з метою здійснення
інформаційно-роз’яснювальної роботи протягом ІІ кварталу надано 8
індивідуальних консультацій в телефонному режимі з питань, що належать до
компетенції відділу, на web-сайті райдержадміністрації висвітлено роз’яснення
щодо порядку виплати встановленої додаткової заробітної плати працівникам,
які надають соціальні послуги вдома та медичним працівникам, 2 інформації
про недоліки тіньової зайнятості, інформацію про відповідальність за
порушення законодавства про працю, інформацію про новий порядок
реєстрації колективних договорів, створено реєстр колективних договорів,
змін і доповнень до них та оприлюднено текст 2 колективних
договорів,поданих на реєстрацію.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей
Особлива увага керівництвом райдержадміністрації приділяється
демобілізованим учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної

операції, членам сімей загиблих військовослужбовців. За бюджетною
програмою 1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя» у
2020 році передбачено:
- за напрямком санаторно-курортного лікування – 21867грн.;
- за напрямком психологічної реабілітації – 34708грн.;
- за напрямком соціальної та професійної адаптації – 13745грн.
Станом на 01.07.2020р. управлінням проведена відповідна робота в
даному напрямку та укладено 1 (один) тристоронній договір на проходження
психологічної реабілітації 1 учасника бойових дій АТО/ООС в ДП «ПівденьКурорт-Сервіс» (смт.Сергіївка, Одеська обл.) на загальну суму 11529грн..
(термін проходження реабілітації з 25.08.2020р. по 11.09.2020р.).
Відповідно до тристороннього договору заплановано направити для
проходження санаторно-курортного лікування 1 учасника АТО/ООС в
санаторії «Дністер» ДП «Моршинкурорт» ПАТ «Укрпрофоздоровниця»
(м.Моршин, Львівська обл.) на загальну суму – 11988грн. (термін
оздоровлення з 15.07.2020р. по 01.08.2020р.).
В поточному році заплановано укласти договір з Верховинським ТСО
України на загальну суму 13745грн. та направити 2-х учасників АТО/ООС на
навчання водіння транспортними засобами.
З метою надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, що
перебували в зоні проведення антитерористичної операції, членам їх сімей
рішенням сесії районної ради затверджено районну програму підтримки
учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення із загальним фінансуванням 350000 грн. З початку року
з даної програми виплачено одноразові грошові допомоги на суму 140000грн..
Охорона здоров’я
До первинної ланки медичної допомоги у районі належать Комунальне
некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги, та КНП «Яблуницька АЗПСМ».
КНП «Верховинський центр ПМСД» містить у своїй структурі:
Верховинську АЗПСМ, Зеленську АЗПСМ, Красноїльську АЗПСМ, 24 пункти
охорони здоров’я) та обслуговує 22049 особи.
За І півріччя 2020 року 12 371 особа вже обрали свого лікаря та
підписали з ним декларацію, що становить 56% .
За І півріччя 2020 року поступило бюджетних коштів від НСЗУ на суму
4691,62 тис.грн. за які придбано:
- апарат ШВЛ портативний – 102,60 тис.грн.;

обприскувач ультра малооб’ємний 220В хол – 16,50 тис.грн.;
засоби індивідуального захисту COVID-19 – 73,64 тис.грн.;
мікроскоп серії BioBlue 4260 2 шт. – 49,96 тис.грн.;
опромінювач бактерицидний 4 шт. – 11,16 тис.грн.;
штатив ШТк4 5 шт. – 5,40 тис.грн.
предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 86,32 тис.грн.
медикаменти та перев’язувальні матеріали – 46,57 тис.грн.
інші операційні витрати – 22,97 тис.грн.
За кошти спеціального фонду придбано 1 автомобіль Renault DUSTER
вартістю 499,00 тис. грн. .
За І півріччя 2020 року надходження по спеціальному фонду становило
500,00 тис. грн., з них використано 499,00 тис. грн.
За І півріччя 2020 року надходження по загальному фонду становить
4,00 тис. грн., з них використано 0,00 грн.
З резервного фонду місцевого бюджету було виділено 28,50 тис. грн. для
запобіганню COVID-19, які використано: на придбання засобів
індивідуального захисту – 15,00 тис. грн., швидких тестів для виявлення
COVID-19 – 7,50 тис.грн., облаштування кабінету для хворих із високою
температурою – 6,00 тис.грн.
КНП «Яблуницька АЗПСМ» обслуговує 6118 осіб, з них :дорослого
населення -4874 осіб, та дітей- 1244 осіб. Станом на сьогоднішній день
укладено 3547 договір про медичне обслуговування населення.
Демографічна ситуація по КНП «Верховинський ЦПМСД» має
наступну тенденцію:
За перше І півріччя
2020р. народилося
100 дітей, показник
народжуваності на 1000 тис. населення становить 4,5.
Померло113 осіб. Показник смертності на 1000 тис. нас. становить 5,1.
Природній приріст становить - 0,6 .
Протягом І півріччя 2020р. померла 1 дитина 1-го року життя,
смертність 1-го року життя становить 10,3‰ .
Надання медичної допомоги у районі на вторинному рівні забезпечує
Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна лікарня
ВРР».
На даний час ліжковий фонд КНП «Верховинська районна лікарня ВРР»
складає – 103 ліжка в т.ч. ВАІТ - 3, з них терапевтичні – 25, хірургічні – 18,
травматологічні – 10, акушерські – 7, гінекологічні – 8, патології вагітних – 5,
неврологічні – 15, педіатричні – 15. закладом охорони здоров’я обслуговується
30652 жителі Верховинського району . З них дорослого населення - 23711,
дітей до 18р. – 6941 осіб.
План виконання ліжко днів за півріччя 2020 року виконано на 64,1%
проти 88,1% в минулому році. В стаціонарі проліковано за звітній період 1370
осіб.
Демографічна ситуація. Захворюваність населення
-

За І півріччя 2020 року народилось 149 немовлят (2019р. -172). Показник
народжуваності становить 4,9 (на 1 тис. нас.) проти 5,6 в минулому році.

Померло протягом І півріччя 2020 р. - 197 осіб проти 203 - за минулий рік.
Смертність населення становить 6,4 (на 1 тис. нас.)проти 6,6 в минулому році.
За І півріччя 2020 року померло 2 дитини до 1 року в минулому 1 дитина.
На початку 2020 року на обліку в лікаря онколога знаходилось 492
хворих, з них 487 дорослих та 5 дітей.
В І півріччя 2020 року вперше з встановленим діагнозом онкопатологія
взято на облік 34 хворих проти 34 за І півріччя 2019 року.
В IV ст. виявлено 15 хворих проти 13 в минулому році. За І півріччя 2020
р. померло 18 хворих проти 16 хворих в минулому році. А за І півріччя 2020 р.
з 18 хворих які взяті вперше в житті на облік 3 померло.
Станом на 01.07.2020 р. знаходиться – 18 хворих на ВІЛ/СНІД проти 20 в
минулому році.
Показник на 100 тис. населення становить 58,7 проти 65,2 в минулому
році.
Станом 27.07.2020 року у районі зареєстровано 192 випадки
захворювань на коронавіруснуінфекцію COVID-19.
Культура
Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та розвитку
самобутньої народної творчості на теренах Верховинського району.
Станом на 01.07.2020 року мережа закладів культури становить 71
заклад: 14 будинків культури, 19 клубних закладів, 34 бібліотеки, 2 музеї,
РМОЦ та школа мистецтв.
На реалізацію програми проведення культурно-мистецьких заходів на
2020 рік з районного бюджету виділено 192,5 тис, грн.
Зокрема, протягом I півріччя 2020 року забезпечено організацію і
проведення театралізованого дійства «Гуцульська коляда», відзначення Дня
Соборності України, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, творчого
вечора Заслуженого майстра народної творчості України Михайла Тафійчука,
Дня українського добровольця, відзначення 206 – ї річниці з дня народження
Т.Г.Шевченка та огляди конкурси читців в установах культури району.
Також забезпечено участь колядницького гурту селища Верховина в
обласному святі «Розколяда» в м. Івано – Франківськ.
До Дня Конституції України та Дня Молоді організовано відеозапис
концерту молодих талантів Верховинщини «Молодь України-фундамент
української державності.
З метою мінімізації ризиків гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом та продовженням адаптивного карантину в закладах культури
району введено простій і проведення запланованих заходів відмінено та
перенесено.
Фізична культура і спорт
Діяльність
відділу
культури,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації та працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів
була спрямована на проведення комплексних фізкультурно-масових і
спортивно-оздоровчих заходів серед усіх верств населення, підготовку та

успішний виступ спортсменів району у чемпіонатах області, України та
міжнародних змаганнях.
У районі працюють 72 працівники фізичної культури і спорту, всіма
видами оздоровчої роботи охоплено більше двох тисяч жителів району. До
послуг населення 1 стадіон з трибунами, 69 спортивних майданчиків ( десять
зі штучним покриттям), 9 футбольних полів, 3 стрілецькі тири, 13 спортивних
залів, 9 майданчиків із тренажерним обладнанням, 2 гірськолижні траси і
комплекс трамплінів.
На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 110 тис
грн. - програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на 2020
рік».
Протягом І півріччя 2020 року було організовано і проведено: відкриту
першість з гірськолижного спорту, відкритий чемпіонат Верховинської
ДЮСШ з рукопашу гопак, присвячений пам’яті Артура Лі та турнір з
волейболу серед дорослих команд. Також забезпечено участь команд району в
чемпіонатах області з вільної боротьби, стрибків на лижах з трампліна та
лижного двоборства.
В частині матеріально-технічного забезпечення за рахунок коштів
державного бюджету завершено будівництво спортивного майданчика зі
штучним покриттям в с.Ільці.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших
нормативно-правових документів в галузі освіти у районі функціонує така
мережа закладів освіти на 2019-2020 н.р.
33 денних загальноосвітніх шкіл в т.ч. 3 ліцеї, три навчально-виховні
комплекси із загальною кількістю 4306 учнів (в т.ч. 186 учнів у класах з
вечірньою формою навчання), що в порівнянні з минулим навчальним роком
більше на 178 учнів;
- 2
позашкільні
заклади
(дитячо-юнацька
спортивна
школа,
Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у
вільний від уроків час 1422 дітей;
- 20 дошкільних закладів (в т.ч. 3 навчально-виховні комплекси), в яких
виховуються та здобувають дошкільну освіту 912 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах,
де відсутні ЗДО, діють 6 підготовчих груп при школах, де займаються 40
дітей.
Для дітей, які проживали на віддалених високогірних присілках
функціонували інтернати при 10 школах в т.ч. з постійним перебуванням 5, з
сезонним – 5, в яких проживало 522 учні та тимчасово призупинено роботу
інтернату у Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У лютому поточного року виконано роботи з поточного ремонту
коридорів та харчового блоку закладу дошкільної освіти «Червона шапочка» в
селі Криворівня на суму 138 тис.грн.
Завершено у червні 2020 року роботи у Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів

по переведенню пічного на водяне опалення вартістю 198,6 тис.грн.
Для належного забезпечення опалювального періоду в 2020-2021 році
відділом освіти проведено тендер на закупівлю паливних дров в кількості 3340
м3, в якому прийняли участь Верховинський ДЛГ Гринявський ДЛГ і
підприємці району. На даний час згідно підтверджуючих документів завезено
24% від загальної потреби. Розпилювання і коління не здійснюється через
відсутність техперсоналу, та коштів на оплату праці. Відповідно до наказу
відділу освіти в навчальних закладах розроблені заходи для проведення
профілактичних робіт з підготовки енергетичного котельного та пічного
обладнання для нормального функціонування.
Зазначаємо, що станом на 20.07.2020 року для належного
господарського забезпечення освітнього процесу ЗЗСО необхідно виконати
такі роботи:
1.Верховинська ЗОШ І-ІІІ ступенів:
- необхідна заміна електронагрівальних елементів електрокотельні, в яких
закінчився термін експлуатації, орієнтовна вартість робіт 178 тис.грн.;
- придбання і заміна стальних радіаторів в кількості 15 шт., вартість 52,8
тис.грн.;
- заміна в санвузлах унітазів - 6шт, ремонт умивальників в кількості 15шт,
вартість 28,6 тис.грн.;
2.Верховинський ліцей №1 : (інтернат)
- придбання і заміна 2-х котлів потужністю 150 квт. Реконструкція системи
опалення вартість 680 тис.грн
3.Красницька ЗОШ І-ІІст :
- придбання і заміна котла потужністю 150 квт, вартість робіт 230 тис.грн.
4.Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- придбання і заміна котла потужністю 150 квт. та перевід з пічного на водяне
опалення корпусу №2, а також утеплення фасаду, вартість 880 тис,грн
5.Замагорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- Перекриття даху основного корпусу навчального закладу вартістю 585
тис.грн.;
6.Зеленський НВК;
- заміна електропроводки - вартість 32тис. грн;
7.Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- заміна крівлі даху, утеплення перекриття, реконструкція системи опалення,
вартість робіт 2млн 840тис. грн.
8. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів:
- капітальний ремонт головного корпусу, вартість робіт 10,8 млн. грн., кошти
заплановані виділено та розпочато ремонтні роботи.
9. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, 84,6тис.грн. ; - очистка
території школи, пошкодженої внаслідок стихії.
10. Черемошнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- перевід з пічного опалення на водяне корпусу № 2 – 120 тис.грн.;
- будівельні роботи по влаштуванню котельного приміщення – 80 тис.грн.;
- будівництво зовнішніх інженерних мереж – 95 тис.грн.

11 . Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів :
- реконструкція системи опалення, вартість 420 тис.грн.
12. Верховинський НВК:
- придбання та заміна 2-х опалювальних котлів потужністю 100 квт. та ремонт
електросилового обладнання вартістю 328 тис.грн.
Служба у справах дітей
Службою у справах дітей райдержадміністрації за І півріччя 2020 року
проводилась відповідна робота щодо реалізації державної політики з питань
соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню
правопорушень неповнолітніми.
На реалізацію програми«Соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування , захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності і безпритульності на 2020 рік» з
районного бюджету передбачено 30 тис грн. У І півріччі 2020 року відповідно
до плану заходів даної Програми виділено 12 тисяч гривень для проведення
виїзних днів профілактики в населених пунктах району з метою своєчасного
виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги.
Дитячого населення у районі 8489, на обліку в службі у справах дітей
перебуває 63 дитини: 24 дитини, які перебувають у складних життєвих
обставинах, 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У районі функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховуються 15 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитячий будинок
сімейного типу в якому виховується 7 дітей даної категорії.
Службою у справах дітей райдержадміністрації направлено 4
клопотання в обласну державну адміністрацію щодо виділення коштів із
державного бюджету для придбання житла дітям–сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування.
На виконання Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб
з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15.11.2017 № 877, ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.2019 №616), протоколу обласної комісії з питань розподілу субвенції для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, від
30.08.2019 року №1 за кошти державної субвенції виплачено грошову
компенсацію у сумі 1 321 220 гривень 3 особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та 1 дитині-сироті. За І півріччя
придбано 4 житлові будинки для дітей даної категорії.
Всього обстежено 210 сімей, попереджено батьків за неналежне
виконання обов’язків – 15 (ст. 184 КУпАП), з них – 15 ініційовано службою у
справах дітей.
Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у

справах дітей, у якості представників органу опіки та піклування
Верховинської райдержадміністрації, прийняли участь у 32 судових
засіданнях.
До служби у справах дітей надійшло 5 письмових звернень громадян. На
особистий прийом до начальника та спеціалістів служби у справах дітей
звернулося 65 громадян.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року
№ 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини ” функціонує комісія з питань захисту прав дитини, на якій
розглядаються питання щодо соціального захисту, забезпечення законних прав
та інтересів дітей. За І півріччя 2020 року проведено 5 засідань на яких
розглянуто 6 питань щодо доцільності позбавлення батьківських прав, захисту
житлових та майнових прав дітей та ін..
Перший заступник
голови районної
державної адміністрації

Світлана Уршеджук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Звіт про роботу редакції районного
радіомовлення «Вісті Верховини» у 2020 році
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» 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, районна
рада
вирішила:
1. Звіт про роботу редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини»
у 2020 році взяти до відома (додається).
2. Редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини» (Л.Клим):
2.1. продовжити роботу зі збереження та популяризації гуцульських
звичаїв, традицій та побуту, а також з оперативного висвітлення сучасних
здобутків та проблем Гуцульщини;
2.2. рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад,
керівникам підприємств, установ та організацій укласти угоди з редакцією
радіомовлення «Вісті Верховини» для всебічного висвітлення їхньої роботи;
2.3. організувати роботу з виконання рішення Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення «Про дозвіл на перенесення сигналу з
гори Пушкар на гору Магурка до кінця поточного року;
2.4. співпрацювати з місцевими органами влади районів Гуцульщини
щодо розширення радіочастот і поширення радіохвилі на увесь Гуцульський
регіон.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації
(О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток до рішення районної ради
від 02 жовтня 2020 року
ЗВІТ
про роботу редакції районного радіомовлення
«Вісті Верховини» у 2020 році
Радіомовлення з позивними «Гуцульська столиця» розпочало свою
трансляцію на власному каналі у FM-діапазоні 25 листопада 2017 року і
мовить 24 години на добу. Відтепер гуцульську хвилю чують у майже
кожному населеному пункті району і за його межами. Хоча, треба визнати, є і
непокриті нашим сигналом території, тому спільно з районною радою
пропрацьовуємо питання встановлення власної вежі трансляції сигналу на горі
Магурка, зараз сигнал подається з гори Пушкар.
У 2020 році районна рада виділила районному радіомовленню «Вісті
Верховини» 929,5 тисяч гривень. Із цих коштів здійснювалося фінансування
заробітної плати працівників редакції за перше півріччя в сумі 335344 грн. та
нарахувань на неї в сумі 77880 грн. Оплата телекомунікаційних послуг, в тому
числі послуг концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення становила
48661 гривень, оплата послуги радіочастотного моніторингу та податок за
використання радіочастоти, телекомунікаційні послуги склали 19455 гривень.
Основне наше завдання вбачаємо у тому, щоб ми мали якомога більшу
кількість радіослухачів, щоб позивні нашої радіостанції звучали у кожній
домівці. Завжди з увагою ставимося до рекомендацій та побажань наших
слухачів, робимо і робитимемо все можливе, аби збільшити кількість своїх
«симпатиків».
Найбільш популярними серед слухачів районного радіо в 2020 році були
рубрики «Новини» з висвітлення життя країни, Гуцульського регіону і району,
«Правова допомога» – спільний проект з Верховинським бюро правової
допомоги Коломийського місцевого центру безоплатної вторинної правової
допомоги, «Рятувальна служба застерігає» – спільно з місцевими підрозділами
МНС та пожежної служби, «Інформує військкомат» – спільно з
Верховинським військовим комісаріатом, «Фахово про головне» – інтерв’ю з
керівниками державних районних структур і підрозділів.
Також надзвичайно популярними стали тематичні програми «Назустріч з
Богом» (спільно з о. Іваном Рибаруком), «Короткі історії для душі» та «Казки
для дітей та дорослих» від Івана Гречука, «Таланти твої, Гуцульщино» Лесі
Клим, «Карпатське біорозмаїття» та «Дослідники Гуцульщини» (спільно з
старшим науковим співробітником НПП «Верховинський» Іваном
Зеленчуком).
У радіопрограмах «Горнятко кави з депутатом» продовжуємо інтерв’ю з
депутатами
Верховинської районної ради, де висвітлюються аспекти
депутатської діяльності, проєкт прямого щоденного ефіру «Кольорова днина»,
де радіослухачі у прямому ефірі мають змогу обмінятися думками і замовити

музику та привітання рідним і близьким. Виходять в ефір духовнопізнавальна радіопрограма «Духовні перлини Гуцульщини», в якій не тільки
розповідається історія церков нашого краю, але й ведуться діалоги з
настоятелями храмів та їх дружинами (імостями), радіопрограма «З висоти
прожитих літ», в якій автор Іван Гречук знайомить радіослухачів із
заслуженими людьми нашого краю.
У радіопрограмі «Поважні гості» знайомимо слухачів з відомими
особистостями, які проживають на Гуцульщині та бувають на Верховинщині.
Проведено кілька прямих ефірів з головою Верховинської районної ради
Іваном Шкіндюком, а також за його участю радіопрограми «З перших уст», на
яких жителі краю змогли почути фахові відповіді на свої запитання як в
прямому ефірі, так і на запитання, які вони ставлять поза ефіром.
Багато програм було організовано з метою збереження нашого району, а
після участі гуцулів у відстоюванні Верховинського району в Києві
організовано програми за участю голови Верховинської районної ради Івана
Шкіндюка та учасників даного заходу. Участь в ефірах бере і голова
Верховинської районної державної адміністрації Василь Бровчук.
Радіо «Гуцульська столиця» оперативно інформувало жителів району
про небезпеку червневих паводків 2020 року, загрозу зсувних процесів,
аварійних ділянок автодоріг та продовжує інформувати про подолання
наслідків стихії, особливо на Верховинщині та Косівщині.
Під час карантину 2020 року радіо «Гуцульська столиця» ні на мить не
переривало свого ефіру. Використовувалися різні форми роботи ( віддалений
доступ, чергування працівників у роботі студії прямого ефіру тощо).
Редакцією радіо «Гуцульська столиця» були виготовлені та регулярно
подавалися в ефір аудіоролики про небезпеку пандемії коронавірусу та методи
захисту. Окремі з них і досі лунають на хвилі 107,4 ФМ. Були організовані
виступи лікарів інфекціоністів про небезпеку поширення хвороби COVID-19,
регулярно подаються інформації та репортажі про засідання районного штабу
з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та роз’яснення рішень, які
приймаються на цих засіданнях.
Радіо «Гуцульська столиця» невтомно працює над збереженням і
примноженням гуцульських традицій, звичаїв, обрядів. У програмі
«Літературні читання» ми виготовили і транслювали радіоверсії гуцульських
шедеврів Петра Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік» та «Рік у віруваннях
гуцулів», а зараз транслюється радіоверсія книги Станіслава Вінценза «На
високій полонині». Також колектив радіо виклав повну безкоштовну версію
аудіокниг романів «Дідо Иванчік» та «Рік у віруваннях гуцулів» в інтернет.
Регулярно в ефірі нашого радіо керівники району розповідали у своїх
інтерв’ю про важливі соціально-економічні, політичні та культурні події з
життя району.
Хочу наголосити, що на хвилях радіо висвітлювалися усі без
виключення культурно-мистецькі події Верховинщини та частково регіону
Гуцульщини. У цьому році їх менше, ніж в минулі роки, що пов’язано з
пандемією коронавірусу. Також виходили екстрені випуски з повідомленнями
надзвичайного характеру.

Щодо музичного ефіру, то на радіо «Гуцульська столиця» транслюється
класична і сучасна українська музика, гуцульські співанки та мелодії, частка
зарубіжної музики становить 20 відсотків і згідно з концепцією радіостанції –
жодної російськомовної пісні.
Радіо «Гуцульська столиця» змогла додатково поповнити фонотеку
місцевих співанок та мелодій, які є дуже популярними під час проведення
прямого ефіру програми вітань «Кольорова днина». Їх також використовується
у музичних плей-листах.
На виконання рішень Верховинської районної ради щодо збільшення
території покриття сигналом Верховинського району і Гуцульського регіону
нами були подані документи за зміну трансляції з гори Пушкар на гору
Магурка. Рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
від 20 серпня 2020 року надано дозвіл на прорахунок частоти трансляції з гори
Магурка. Ми звернулися з листом до Верховинської районної ради щодо
збільшення фінансування для закупівлі вежі та перенесення трансляції
сигналу, що дасть змогу повністю покрити сигналом радіо «Гуцульська
столиця» Верховинський район та частину Гуцульського регіону. Це також
дасть змогу зекономити кошти на оплату телекомунікаційних послуг.
Директор районного комунального
радіомовлення «Вісті Верховини»

Олександра Клим

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 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 обласної ради від
31.07.2020 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»,
рішенням обласної ради від 28.09.2020 року «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2020 рік», рішенням районної ради від 20.12.2019 року «Про
районний бюджет на 2020 рік», рекомендаціями постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків від 11.08.2020 року № 146, від
21.08.2020 року № 147, від 27.08.2020 року № 148, від 03.09.2020 року №149,
від 17.09.2020 року № 150, від 28.09.2020 року №151, від 30.09.2020 року
№152, районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 25 000 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 на відновлення автомобільної
дороги на присілок Верхній Кохан Довгопільської сільської ради.
2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду (бюджету
розвитку) районного бюджету по коду 31030000 «Кошти від відчуження
майна, що перебувають в комунальній власності» на суму 1 556 305 гривень
(46 735,88 євро) та збільшити видаткову частину спеціального фонду
(бюджету розвитку) районного бюджету головного розпорядника бюджетних
коштів – районної ради на співфінансування проекту «Спільні дії щодо
покращення через

кордонного управління контролю епідеміологічних показників серед
населення Румунії та України».
3. Зменшити кошторисні призначення по загальному фонду бюджету
головного розпорядника коштів – районної ради передбачених на реалізацію
програми розвитку місцевого самоврядування у Верховинському районі
на
2017-2021 роки в сумі 5000 гривень для спрямування їх обласному бюджету на
здійснення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування
місцевого значення С090203 Верхній Ясенів – Голови км 0+000 – км 5+663 в
Івано-Франківській області.
4. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 225 000 гривень, передбачених з обласного
бюджету на реалізацію проекту розвитку місцевого самоврядування розбудова туристичної інфраструктури в Гуцульській столиці – Верховина.
5. Внести зміни до пункту 24 рішення районної ради від 27.07.2020 року
«Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»:
- назву об`єкту «Зміцнення матеріально-технічної бази Красноїльського
ДНЗ «Дударик» Верховинської районної ради» замінити на «Зміцнення
матеріально-технічної бази Красноїльської сільської ради»;
- назву об`єкту «Зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторії в с.
Ільці» замінити на «Зміцнення матеріально-технічної бази ПОЗ в с. В.Ходак»;
- назву об`єкту «Зміцнення матеріально-технічної бази Верховинської
ЦРЛ» замінити на «Зміцнення матеріально-технічної бази КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської районної ради».
6. Внести зміни до кошторисних призначень по спеціальному фонду
бюджету головного розпорядника коштів - відділу освіти районної державної
адміністрації зменшивши призначення за 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)» та збільшивши призначення за КПКВК
0617370 в сумі 21442 гривень.
7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджетту за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» на суму 108000 гривень та спрямувати їх головним розпорядникам
коштів районного бюджету:
7.1 Районної ради в сумі 49200 гривень за КПКВК 0610180 для
придбання посібників з християнської етики для навчальних закладів району.
7.2 Фінансового управління районної державної адміністрації в сумі 58800
гривень для подальшого спрямування:
- Верховинському селищному бюджету в сумі 49800 гривень для поточного
ремонту вуличного освітлення по вул. Хоткевича в селищі Верховина;
- Верхньоясенівському сільському бюджету в сумі 9000 гривень для придбання антипаркувальних півкуль для с. Рівня.

8. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції
з місцевого бюджету» на суму 191000 гривень та спрямувати їх головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
8.1. Районній державній адміністрації в сумі 100000 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.
8.2. Фінансового управління районної державної адміністрації в сумі 91000
гривень для подальшого спрямування Верхньоясенівському сільському бюджету
для:
- придбання трибуни для стадіону с. Рівня – 42000 гривень;
- для встановлення дитячого майданчика в с. Рівня – 49000 гривень.
9. 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
126800 гривень, спрямувавши її головному розпоряднику коштів районного
бюджету – районній державній адміністрації за КПКВК 0212144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет» КЕКВ 2730 – 126800 гривень.
10. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету за КБКД
41053900 «Інші субвенції з місцевих бюджетів» в сумі 400000 гривень,
спрямувавши її головному розпоряднику коштів районного бюджету –
районній державній адміністрації за КПКВК 0212110 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню, КЕКВ 2610.
11. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41040400 « Інші додаткові дотації з місцевого бюджету» в
сумі 1350000 гривень.
12. Збільшити призначення за загальним фондом головного розпорядника
коштів районного бюджету - фінансового управління районної державної
адміністрації КПКВК 3719150 КЕКВ 2620 для спрямування їх на виплату
заробітної плати наступним бюджетам:
- Буковецькому – 305000 гривень;
- Голівському - 85000 гривень;
- Гринявському – 75000 гривень;
- Замагірському – 76000 гривень;
- Красноїльському – 83000 гривень;
- Кривопільському – 50000 гривень;
- Перехресненському – 277000 гривень;
- Стебнівському – 339000 гривень;
- Яблуницькому – 60000 гривень.
13. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів районного бюджету :

- зменшити призначення за загальним фондом головного
розпорядника коштів районного бюджету - управління соціального
захисту населення
районної державної адміністрації за КПКВК 0813160 по Програмі соціального
захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги в сумі 320000 гривень;
- збільшити призначення за загальним фондом головного
розпорядника коштів районного бюджету - районної державної адміністрації в
сумі 150000 гривень, а саме:
- за КПКВК 0212110 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню – 75000 гривень (для оплати за енергоносії);
- за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 75000 гривень (для оплати за енергоносії КНП «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги»);
- збільшити призначення за загальним фондом 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» в сумі
160000 гривень, з них:
- за КЕКВ 2210 – 10000 гривень (для Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ ст.);
- за КЕКВ 2210 – 150000 гривень для капітального ремонту
Верховинського НВК, передавши призначення в сумі 1500000 гривень до
спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку);
- збільшити призначення за загальним фондом головного розпорядника
коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації
за КПКВК 06111170, КЕКВ 2210 – 10000 гривень (Верховинський районний
ІРЦ).
14. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету - відділ культури, молоді та спорту районної
державної адміністрації:
14.1. Зменшити планові призначення за загальним фондом за КПКВК
1014030 КЕКВ 2210 в сумі 20 000 гривень, КЕКВ 2240 в сумі 2900 гривень за
КПКВК 1014060 КЕКВ 2210 в сумі 15 000 гривень, за КПКВК 1015012 КЕКВ
2210 в сумі 10 000 гривень.
14.2 Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету за
КПКВК 1014030 КЕКВ 3110 в сумі 22900 гривень та КПКВК 1014060 КЕКВ
3110 в сумі 10000 гривень, за КПКВК 1015012 КЕКВ 3110 в сумі 15 000
гривень, передавши 47900 гривень до спеціального фонду бюджету розвитку.
15. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації
за КПКВК 0611010 «Дошкільні заклади освіти»:
15.1. Зменшити планові призначення головного розпорядника коштів
районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за
загальним фондом за КПКВК 0611010 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2230

в сумі 99800 гривень, КЕКВ 2275 в сумі 99800 гривень.
15.2. Збільшити планові призначення головного розпорядника коштів
районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за
загальним фондом за КПКВК 0611010 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ
2240
в сумі 49900 гривень (для ремонту Голівського дошкільного закладу), за
спеціальним фондом КЕКВ 3110 – 49900 гривень (на придбання котла для
системи опалення Голівського дошкільного закладу), передавши 49900
гривень до спеціального фонду бюджету розвитку.
15.3. Збільшити призначення за загальним фондом головного
розпорядника коштів районного бюджету - фінансового
управління
районної
державної адміністрації КПКВК 3719770 КЕКВ 2620 в сумі
99800 гривень для спрямування:
- Верховинському селищному бюджету 49900 гривень на реалізацію
заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських населених
пунктів та інвестиційної діяльності району на 2014 – 2020 роки для ремонту
Верховинського ЗДО «Сонечко»;
- Довгопільському сільському бюджету 49900 гривень на реалізацію
заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських населених
пунктів та інвестиційної діяльності району на 2014 – 2020 року для ремонту
Довгопільського ЗДО «Струмок».
16. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – районної ради:
16.1. Зменшити призначення за КПКВК 0110180 в сумі 254900 гривень, в
тому числі:
- по Програмі розвитку місцевого самоврядування – 30000 гривень;
- по Програмі «Нагороди та відзнаки районної ради» - 25000 гривень;
- по Програмі підтримки книговидання – 175000 гривень;
- по Програмі підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та
учасників бойових дій на території інших держав – 24900 гривень.
16.2. Збільшити призначення за КПКВК 0110150 КЕКВ 2111 – 150000
гривень, КЕКВ 2120 – 30000 гривень, за КПКВК 0110180 - 25000 гривень на
реалізації заходів Програми приватизації майна, що належить до комунальної
власності територіальних громад сіл, селища Верховинського району на 20202022 роки для проведення організаційних заходів по приватизації майна, за
КЕКВ 8410 по районній програмі «Підтримки засобів масової інформації
району» – 49900 гривень, передавши призначення в сумі 49900 гривень до
спеціального фонду (бюджету розвитку).
17. Зменшити призначення головного розпорядника бюджетних коштів
районного бюджету - відділу культури, молоді та спорту районної державної
адміністраціїза КПКВК 1014020 в сумі 10000 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню районної державної

адміністрації для спрямування субвенції Довгопільському сільському бюджету
на придбання матеріалів для будинку культури с.Довгопілля.
18. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – районної державної адміністрації, зменшивши
призначення передбачені на реалізацію заходів Комплексної програми
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Верховинського
району на 2016-2020 роки у сумі 2000 гривень та відповідно збільшивши
призначення по Програмі забезпечення виконання судових рішень та
виконавчих листів на 2020-2025 роки.
19. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за КБКД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на підготовку і
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в сумі 1803696 гривень та
спрямувати їх головним розпорядникам коштів районного бюджету :
- районній державній адміністрації за КПКВК 0210191 на виготовлення
органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних
запрошень в сумі 3900 гривень;
- районній раді за КПКВК 0110191 на підготовку і проведення місцевих
виборів в сумі 417384 гривні;
- фінансовому управлінню районної державної адміністрації за ПКВК
3719620 в сумі 1382412 гривень для спрямування субвенції Верховинській
селищній громаді - 999129 гривень та Зеленській сільській громаді - 383283
гривні на підготовку і проведення місцевих виборів.
20. Збільшити дохідну частину районного бюджету районного бюджету
за кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» в сумі 2 613 400 гривень спрямувавши їх головному розпоряднику
бюджетних 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» за КЕКВ 2111,2120 в сумі 2 613 400 гривень.
21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 02 жовтня 2020 року
селище Верховина
Про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури за шість місяців 2020 року
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та
заслухавши інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Ю.Соломчака про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності Верховинського
відділу Надвірнянської місцевої прокуратури за шість місяців 2020 року,
районна рада
вирішила:
1. Інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Ю.Соломчака про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності Верховинського
відділу Надвірнянської місцевої прокуратури за шість місяців 2020 року взяти
до уваги (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я.Кікінчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

