
Порядок денний  

Позачергової ХХХІV сесії  

сьомого демократичного скликання 

 
 

від 22 жовтня 2020 року          

 

 

1. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості 

Верховинщини».  

2. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за 9 місяців 2020 року. 

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік . 

4. Про внесення змін до штатного розпису Центру дитячо-юнацької 

творчості відділу освіти Верховинської районної державної 

адміністрації. 

5. Про звернення районної ради щодо встановлення світлофорів біля шкіл 

району. 

6. Про дозвіл КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на укладення договору оренди. 

 

 



    

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                          Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                              (Позачергова тридцять четверта сесія ) 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина  

 

Про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості 

Верховинщини» 
  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням Верховинської районної ради від 24.11.2016 

року «Про затвердження положення про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості Верховинщини» та розглянувши лист-подання  

голови ГО Спілки художників та майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва Верховинщини Романа Бортейчука, районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Присвоїти почесне звання «Майстер народної творчості 

«Верховинщини»: 

- Білак Ганні Петрівні – за особистий внесок у розвиток народного 

та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини (вишивка хрестиком 

та низинкою). 

- Бортейчук Марії Романівні – за особистий внесок у розвиток 

народного та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини (ткацтво – 

гобелени, виготовлення ляльок, бісероплетіння). 

- Максим’юк Ользі Ярославівні – за особистий внесок у розвиток 

народного та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини (живопис). 

- Ілітичу Роману Михайловичу – за особистий внесок у розвиток 

народного та декоративно-прикладного мистецтва (виготовлення різьблених 

годинників та тематичних пластів). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 

   



   

    

 

                                         У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку району  

за 9 місяців 2020 року 

 

Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку району за 9 місяців 2020 року слід відмітити, що робота 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання району у звітному періоді спрямовувалась на реалізацію 

заходів програми з метою підвищення рівня життя населення на основі 

розвитку галузей економіки, раціонального використання наявного 

ресурсного потенціалу, створення сприятливих умов для підприємницької 

діяльності в районі. 

Структура підприємств району за звітній період суттєвих змін не 

зазнала. 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). Станом на 

01.10.2020 року за даними Верховинського відділення Коломийської ОДПІ 

ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі 

налічує 1319 осіб, а саме: 390 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб 

підприємців. 

За даними головного управління статистики в Івано-Франківській 

області обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами району за 

січень-серпень 2020 року склав 23120,9тис.грн., що в розрахунку на 1 особу 

становить 758,004 грн.  

З метою розвитку малого та середнього підприємництва в районі діє 

«Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському 

районі на 2019-2020 роки», на реалізацію якої передбачено кошти в сумі 

325,250 тисяч гривень. На даний час надано 5 підприємцям безвідсотковий 

кредит. 

 



Протягом звітного періоду проведено значну роботу щодо покращення 

інфраструктури району та об’єктів соціально-культурного призначення. 

Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та 

поточних ремонтів об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, 

комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення та 

ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю 

мету.  

Протягом 9 місяців 2020 року на будівництво, капітальні та поточні 

ремонти освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на 

загальну суму 19340,854 тис. грн. 

З них, на будівництво дитячого садка  в с. Верхній Ясенів (на 40 місць) з 

фонду регіонального розвитку освоєно кошти в сумі 6392,795 тис. грн та  із 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій профінансовано 795,013 тис. грн. 

 З Державної програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

виділено кошти в сумі 10000,0 тис. грн. та передбачено  співфінансування з 

районного бюджету 527,0 тис.грн. на капітальний ремонт Красноїлівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Підряднику профінансовано кошти в сумі 1979,486 тис. грн. 

Ведуться  ремонтні роботи. 

 З метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості в  районі реалізовано 2 проекти – 

«Амбулаторія монопрактики сімейної медицини, присілок Печіще в с. 

Верхній Ясенів Верховинського району -  нове будівництво» - вартість 

проекту складає 5678,772 тис. грн. (даний заклад введено в експлуатацію) та 

«Амбулаторія групової практики сімейної медицини, присілок Біла Річка, 

с.Голови Верховинського району – нове будівництво» кошторисною вартістю 

8113,978 тис. грн. 

Проведено реконструкцію відділення анастезіології та інтенсивної 

терапії екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Із районного бюджету на 

дані цілі виділено кошти в сумі 460,179  тис. грн.  

З обласного бюджету виділено кошти в сумі 1478,569 тис. грн. на 

проведення капітального ремонту сільського клубу с. Стебні. 

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 6886,447 тис. грн 

Для проведення відновлювальних робіт на об’єктах комунальної 

власності, пошкоджених стихією у червні 2020 року з державного резервного 

фонду передбачено кошти в сумі 4658,119 тис. грн. з яких профінансовано 

1348,365 тис. грн.  

Дані кошти передбачені для проведення на 36 обєктах невідкладних 

(першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 

сталася на території району 12-24 червня 2020 року. Згідно укладених  угод на 

34 обєктах розпочато відновлювальні роботи. Зокрема: з 8 обєктів соціальної 

сфери 5 завершено роботи це Буковецька ЗОШ, корпус № 1 та корпус № 3 



Верхньоясенівської ЗОШ, Криворівнянська ЗОШ, харчоблок Красноїльської 

ЗОШ та ПОЗ в с. Красник вартістю виконаних робіт складає 872,090 тис. грн.  

Відновлено 4 мости та 9 підвісних пішохідних в селах Ільці, Красноїлля, 

Стебні, Верхній Ясенів, Голови, Грамотне, Бережниця Пробійна та селище  

Верховина по вул.. Франка, кошторисною вартістю 1268,395 тис. грн. 

профінансовано 206,230 тис. грн. 

Ліквідовано зсуви на комунальних дорогах в селі Черемошна присілок 

Потік та в селі Голови присілок Карабки кошторисною вартістю робіт 173,000 

тис. грн.   

Внаслідок червневої стихії, найбільше постраждала дорожня мережа 

району. Це дороги загального користування державного та місцевого 

значення, а також комунальної власності.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.07.2020 року № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду 

державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації» для Івано-Франківської 

облдержадміністрації виділено з резервного фонду державного бюджету  

кошти в сумі 480 млн. грн. 

За поданням, районної державної адміністрації, відповідних документів, 

що засвідчували нанесені збитки стихією, були надані  кошти на відновлення 

дорожньо-мостового господарства в районі. Зокрема, виділено понад 90 млн. 

грн. на відновлення 18  автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та автомобільних мостів. За виділені кошти 

відремонтовано автомобільну дорогу С090201 «Об’їзна» в селищі Верховина, 

де освоєно кошти в межах 7 млн. грн. Відновлено автомобільний міст в селі 

Красник на автодорозі Ільці-Буркут. Вартість виконаних робіт 650 тис.грн. 

За кошти  експлуатаційного утримання і поточного середнього  

ремонту, призначеного на утримання доріг в районі, в межах 15 млн. грн. буде 

проводитися утримання, тобто, дрібний та середній ремонт дорожніх 

покриттів.  

Значна увага приділялася соціальному захисту населення району. Станом 

на 01.10.2020 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

зареєстровано 4836 осіб, які мають право на пільги, з яких 478 ветерани війни, 

327 ветерани праці, 14 ветерани військової служби та органів внутрішніх 

справ, 69 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1116 дітей війни, 

114 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 1676 

багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1042 - інші категорії 

пільговиків. За 9 місяців 2020року 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 1729,94 тис.грн..  

Станом на 1 жовтня 2020 року у Верховинському районі 6991 сім’я 

отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 101037,4тис.грн. 

Для надання матеріальної  допомоги сім’ям військовослужбовців, що 



перебували в зоні проведення антитерористичної операції, членам їх сімей у 

районі діє програма підтримки учасників бойових дій, їх сімей, із загальним 

фінансуванням  350000 грн. З початку року з даної програми виплачено 

одноразові грошові допомоги на суму 134000грн.. 

З метою належного виконання заходів із охорони здоров'я щодо протидії 

поширенню на території району гострої респіраторної інфекції COVID-19 з 

місцевого бюджету за звітний період виділено 220,5 тис грн.  

На реалізацію програми проведення культурно-мистецьких заходів на 

2020 рік з районного бюджету виділено 192,5 тис, грн.  

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 01.10.2020 року профінансовано 

4956,254 тис.грн.  

 

З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 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. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в 

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і 

культурного розвитку району на 2020 рік з питань, що належать до їх відання, 

вносити пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на 

засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

6. 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 9 місяців 2020 року 

Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання району у звітному періоді спрямовувалась на реалізацію 

заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету 

району з метою підвищення рівня життя населення на основі розвитку галузей 

економіки, раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, 

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності в районі. 

 

Економічна діяльність 

Структура підприємств району за звітній період суттєвих змін не 

зазнала. 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). Впродовж 9 

місяців 2020 року державним реєстратором зареєстровано 13 юридичних осіб 

та 110 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 4 юридичні особи та 

79 фізичних осіб -підприємців. Таким чином, станом на 01.10.2020 року за 

даними Верховинського відділення Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна 

кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 1319 осіб, а 

саме: 390 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб підприємців. 

За даними головного управління статистики в Івано-Франківській 

області обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами району за 

січень-серпень 2020 року склав 23120,9тис.грн., що в розрахунку на 1 особу 

становить 758,004 грн.  

Стабільний розвиток підприємництва є основою 

конкурентноспроможної економіки. 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 9 місяців 2020 року до відділу з питань надання 

адміністративних послуг надійшло 1420 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 9 місяців 

2020 року проведено 22 семінари, в яких взяли участь 245 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 01.10.2020 року профінансовано 

4956,254 тис.грн. 

 

Будівництво 

Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району  і області протягом звітного періоду 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.  

Протягом 9 місяців 2020 року на будівництво, капітальні та поточні 

ремонти освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на 

загальну суму 19340,854 тис. грн. 

З них: 

- з державного бюджету (фонду регіонального розвитку – 12370,088 

тис.грн.) на будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів, 

освоєно кошти в сумі 6392,795 тис. грн.  

- з державного бюджету (субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено кошти в 

сумі 1214,711 тис. грн.) на будівництво дитячого садка на 40 місць в с. 

Верхній Ясенів, профінансовано, як співфінансування  795,013 тис. грн. 

З Державної програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

виділено кошти в сумі 10000,0 тис. грн. та передбачено  співфінансування з 

районного бюджету 527,0 тис.грн. на капітальний ремонт Красноїлівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Підряднику профінансовано кошти в сумі 1979,486 тис. грн. 

Ведуться  ремонтні роботи. 

 З обласного бюджету виділено кошти в сумі 1478,569 тис. грн. на 

проведення капітального ремонту сільського клубу с. Стебні. Завершено  

реконструкцію частини приміщень центрального корпусу під відділення 

екстерної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ КНП «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» на вул. Невестюка, 2 в смт. 



Верховина де  освоєно кошти в сумі 498,845 тис. грн. З метою виконання 

завдань з енергозбереження проведено заміну вікон та дверей у 

Довгопільській ЗЗСО І-ІІІ ст. - вартість 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. та будівництво антивандального 

спортивного майданчика для села Рівня вартістю 101,000 тис. грн. 

 З метою забезпечення питною водою учнів Черемошнянської ЗОШ І-

ІІІ ст.. та Красноїльську ЗОШ І ст. влаштовано водопостачання із 

застосуванням заходів очистки на суму виконаних робіт 100,000 тис. грн. 

 Відремонтовано приміщення  Синицької ЗОШ  І ст.. на суму 49,000 

тис. грн. 

Встановлено вуличне освітлення в селах Голови та Красноїлля на суму 

65,000 тис. грн. та проведено капітальний ремонт тротуарної плитки по вул. 

Івана Франка в селищі Верховина на суму 199,308 тис. грн. капітально 

відремонтовано мостовий перехід по вул. Жаб'євський потік та на присілку 

Слупійка селища Верховина вартістю виконаних робіт 49,000 тис. грн. 

Придбано будівельні матеріали для церкви храму Успенія Присвятої 

Богородиці ПЦУ с. Гринява та для церкви Святого Великомученика Юрія 

Переможця в с. Голови Шкірівський Грунь (ПЦУ)  на суму 45,000 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 6886,447 тис. грн. на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд на річці Чорний Черемош в селах  Явірник  

присілок Центр та біля моста ВПС «Шибене»,  на річці Білий Черемош в 

селах Голошино, Стебні, на будівництво споруд для складування побутових 

відходів на території Верховинської селищної ради та добудову 

каналізаційних мереж і споруд в селі Красноїлля. 

Із районного бюджету виділено кошти в сумі 460,179  тис. грн. на 

реконструкцію частини приміщень центрального корпусу під відділення 

екстерної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ КНП «Верховинська 

районна лікарня Верховинської районної ради» на вул. Невестюка, 2 в смт. 

Верховина виконано будівельні роботи на суму 200,000 тис. грн. На 

будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів, як 

співфінансування профінансовано 65,179 тис. грн. 

Проведено буріння водозабірної свердловини Красноїльської сільської 

ради – 35,000 тис. грн. 

Освоєно кошти в сумі 110,000 тис. грн. на придбання покрівельних 

матеріалів та виконання робіт по перекриттю даху місцевої пожежної частини 

(добудова пожежної)  в селі Яблуниця. 

Відновлено «Джерело» по туристичному маршруті «Стежками Олекси 

Довбуша» в селі Красноїлля, де освоєно кошти в сумі 50,000 тис. грн.. 

 З метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості в  районі реалізовано 2 проекти – 



«Амбулаторія монопрактики сімейної медицини, присілок Печіще в с. 

Верхній Ясенів Верховинського району -  нове будівництво» та «Амбулаторія 

групової практики сімейної медицини, присілок Біла Річка, с. Голови 

Верховинського району – нове будівництво». 

Проєкти спрямовані на покращення якості та доступності медичного 

обслуговування для населення, яке проживає  в сільській місцевості. 

 Амбулаторія монопрактики сімейної медицини присілок Печище, в с. 

Верхній Ясенів - вартість проекту складає 5678,772 тис. грн. Залучені кошти 

для реалізації проекту: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості (будівництво амбулаторій) – 5441,780 тис.грн.; місцевий 

бюджет – 236,992 тис.грн. 

 Даний заклад введено в експлуатацію. 

 Амбулаторія групової практики сімейної медицини, присілок Біла Річка, 

с. Голови – кошторисною вартістю 8113,978 тис. грн. ведеться будівництво 

даної установи, освоєно кошти в сумі 6789,826 тис. грн. 

Планується завершити будівельні роботи до 01.11.2020 року. 

Для проведення відновлювальних робіт на об’єктах комунальної 

власності, пошкоджених стихією у червні 2020 року з державного резервного 

фонду передбачено кошти в сумі 4658,119 тис. грн. з яких профінансовано 

1348,365 тис. грн.  

Дані кошти передбачені для проведення на 36 об'єктах невідкладних 

(першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 

сталася на території району 12-24 червня 2020 року. Згідно укладених  угод на 

34 об'єктах розпочато відновлювальні роботи. Зокрема: з 8 об'єктів соціальної 

сфери - 5 завершено - це Буковецька ЗОШ, корпус № 1 та корпус № 3 

Верхньоясенівської ЗОШ, Криворівнянська ЗОШ, харчоблок Красноїльської 

ЗОШ та ПОЗ в с. Красник вартість виконаних робіт складає 872,090 тис. грн.  

Відновлено 4 мости та 9 підвісних пішохідних мостів з 25 споруд в 

селах Ільці, Красноїлля, Стебні, Верхній Ясенів, Голови, Грамотне, 

Бережниця Пробійна та селище  Верховина по вул. Франка, кошторисною 

вартістю 1268,395 тис. грн. профінансовано 206,230 тис. грн. 

Ліквідовано зсуви на комунальних дорогах в селі Черемошна присілок 

Потік та в селі Голови присілок Карабки кошторисною вартістю робіт 173,000 

тис. грн.   

Одним із основних чинників забезпечення нормального функціонування 

району є автомобільні дороги. 

Внаслідок червневої стихії, найбільше постраждала дорожня мережа 

району. Це дороги загального користування державного та місцевого 

значення, а також комунальної власності.  

Відновлення проїздів до населених пунктів було головним завданням 

керівництва району. За кошти районного резервного фонду придбано 

паливно-мастильні матеріали, які використовувалися для заправки 

будівельної техніки, наданої з військових частин. 



Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.07.2020 року № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду 

державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року» для Івано-

Франківської облдержадміністрації виділено з резервного фонду державного 

бюджету  кошти в сумі 480 млн. грн. для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру, яка виникла в червні 2020 року на території 

області для здійснення першочергових (невідкладних) заходів. 

За поданням, районної державної адміністрації, відповідних документів, 

що засвідчували нанесені збитки стихією, були надані  кошти на відновлення 

дорожньо-мостового господарства в районі. Зокрема, виділено понад 90 млн. 

грн на відновлення 18  автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та автомобільних мостів.  

За виділені кошти відремонтовано автомобільну дорогу С090201 

«Об’їзна» в селищі Верховина, де освоєно кошти в межах 7 млн. грн. 

Відновлено автомобільний міст в селі Красник на автодорозі Ільці-Буркут. 

Вартість виконаних робіт 650 тис.грн. 

За кошти  експлуатаційного утримання і поточного середнього  

ремонту, призначеного на утримання доріг в районі, в межах 15 млн. грн. буде 

проводитися утримання тобто дрібний та середній ремонт дорожніх 

покриттів.  

 Всі роботи виконуються за кошти, виділені з державного бюджету.  

 

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 01.10.2020 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4836 пільговиків, з яких 

478 ветерани війни, 327 ветерани праці, 14 ветерани військової служби та 

органів внутрішніх справ, 69 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

1116 дітей війни, 114 пенсіонери з числа педагогічних і медичних 

працівників, 1676 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1042 - 

інші категорії пільговиків. 

За 9 місяців 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 1729,94 тис.грн..  

Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками 

6 громадян. З них: 1 ветерана війни на території інших держав, 1 члена сім’ї 

загиблого військовослужбовця, 1 учасника бойових дій АТО/ООС, 2 осіб з 



інвалідністю внаслідок загального захворювання та 1 активіста 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 68,07 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 9 місяців 

2020 року управлінням профінансовано щомісячні додаткові виплати бійцям-

добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, на загальну суму 22,5 тис.грн. 

Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю 

перераховано 215,32 тис.грн. 

Станом на 1 жовтня 2020 року у Верховинському районі 6991 сім’я 

отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 101037,4тис.грн.. з них: 

 - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в кількості 

434 особам на загальну суму 8217,3тис.грн.; 

 - допомога на дітей одиноким матерям в кількості 347особам на загальну 

суму 7424,7тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1059 

особам на загальну суму 14278,9тис.грн.; 

 - допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в 

кількості 20 особам на загальну суму 1356,0тис.грн.; 

 - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 209 особам на 

загальну суму 407,0тис.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 1721,5тис.грн.;  

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 2 

особам на загальну суму 21,8тис.грн.;  

- тимчасова допомога дітям, аліменти в кількості 2 особи на загальну 

суму 18,1тис.грн.; 

 - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю в кількості 461 особі на загальну суму 9968,6тис.грн.; 

- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 



групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

нею в кількості 133 особам на загальну суму 2919,1тис.грн.; 

 - допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю в кількості 232 особам на загальну суму 3778,0тис.грн.; 

 - допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 1209 особам на загальну 

суму 43374,2 тис.грн.; 

 - тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 111 

особам на загальну суму 1221,6тис.грн.; 

 - компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 

віку в кількості 518 особам на загальну суму 207,0тис.грн. 

-одноразова допомога  у зв’язку з негативними наслідками COVID-19- в 

кількості 759 особам на загальну суму 763,9 тис.грн.; 

- щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг отримують 8 сімей на суму 127,9 тис. грн.; 

- допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену 

систему оподаткування, та належать до першої і другої групи єдиного податку 

отримали 51 особа на 75 дітей  в сумі 571,7 тис.грн.; 

- компенсаційну виплату “муніципальна няня” особам, які здійснюють 

догляд за дитиною до 3-річного віку отримують 4 особи на суму 12,1 тис. 

грн.; 

За дев’ять місяців 2020 року 1424 сім’ям призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну 

суму 4648,0 тис.грн.. Заборгованості станом на 1 жовтня 2020 року немає. 

З метою підтвердження права громадян на призначення державних 

соціальних допомог та житлових субсидій соціальним інспектором протягом 

2020 року складено 705 актів обстеження матеріально-побутових умов 

проживання сімей. 

Відповідальними особами управління в звітному році організовано 

проведення: 

-  9 засідань районої комісії по розгляду питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання субсидій та пільг; 

- 8 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньопереміщеним 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 01.10.2020 р. заборгованість із виплати 

заробітної плати працівникам економічно активних підприємств району 

відсутня. 

З метою виконання заходів з детінізації оплати праці та здійснення 

інформаційно - роз’яснювальної роботи протягом звітного періоду поточного 

року проведено 3 інформаційно – просвітницьких заходи за участю 46 

суб’єктів господарювання – роботодавців, що здійснюють діяльність на 

території району у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації 

харчування щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без 

оформлення з ними трудових відносин, 4 семінари за участю 40 осібз питань 

легалізації найманої праці., надано 34 індивідуальні консультації в 

телефонному режимі з питаньоплати праці та її легалізації. Здійснено 

відвідування 11 суб’єктів господарювання у сфері торгівлі. Роботодавців та 

найманих працівників було ознайомлено зі змінами в трудовому 

законодавстві, наслідками нелегальної зайнятості та відповідальністю 

роботодавця за порушення трудового законодавства.  

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів та з метою здійснення 

інформаційно - роз’яснювальної роботи на веб-сайті райдержадміністрації 

висвітлено роз’яснення щодо порядку виплати встановленої додаткової 

заробітної плати  працівникам, які надають соціальні послуги вдома та 

медичним працівникам, 8 інформацій 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. 

Впродовж звітного періоду 2020 року організовано проведення 1 

засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення, 2 засідань спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання 

різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, 1 

засідання районної робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати. За результатами 

засідань прийнято відповідні рішення та складено протоколи.  

В зв’язку із закінчення 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. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду перевірено 346 

пенсійних справ (116 новопризначених та 230 справ 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) – 152, правильність виплати допомоги на 



поховання 173 особі та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю 

пенсіонера – 48 особам. В ході проведення перевірок порушень пенсійного 

законодавства не виявлено. 

 

Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей 
Особлива увага 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 – 23058грн.; 

- за напрямком соціальної та професійної адаптації – 13745грн. 

Станом на 01.10.2020р. 1 учасник бойових дій АТО/ООС пройшов 

психологічну реабілітацію у ДП «Південь-Курорт-Сервіс» (смт.Сергіївка, 

Одеська обл.) на загальну суму 11529грн. 

Відповідно до тристороннього договору оздоровлено санаторно-

курортним лікуванням 1 учасника АТО/ООС в санаторії «Черемош» ДП 

«Моршинкурорт» ПАТ «Укрпрофоздоровниця» (м.Моршин, Львівська обл.) 

на загальну суму – 11988грн.  

В поточному році укладено договір з Верховинським ТСО України на 

загальну суму 13745грн. та направлено 3 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 

134000грн.. 

 

Охорона здоров’я 

До первинної ланки медичної допомоги у районі належать Комунальне 

некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної медико-

санітарної допомоги, та КНП «Яблуницька АЗПСМ».  

КНП  «Верховинський ЦПМСД» складається з таких структурних 

підрозділів: 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. 



Верховина, с. Зелене, с. Красноїлля, с. В. Ясенів та 21 пункти охорони 

здоров’я. КНП « Верховинський центр ПМСД» обслуговує  22049 населення.   

 22 травня 2020 року відбулося відкриття новозбудованої 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Верхній Ясенів. 
Амбулаторія обслуговує жителів трьох сіл – Печище, Рівня і Верхній Ясенів, 

загалом – це 1846 мешканців. 

Згідно штатного розпису в КНП «Верховинський ЦПМСД»  

зареєстровано 103,0 посад, з них працює 67 осіб, в т.ч.: 14 лікарів, 37 осіб 

середнього медичного персоналу, 4 осіб молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 12 осіб. 

Станом на 01 жовтня  2020р. 12820 особи вже обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію.  

Демографічна ситуація по КНП «Верховинський ЦПМСД» має наступну  

тенденцію: 

За 9 місяців  2020р. народилося  150 дітей, показник народжуваності на 1000 

тис населення становить 6,8. Померло175 осіб. Показник смертності  на 1000 

тис. нас. становить 7,9.   Протягом  9 місяців  2020р. померла 1 дитина  до 1-го 

року життя. Смертність до 1-го року життя становить 4 ‰ . 

За 9 місяців 2020 року поступило бюджетних коштів з НСЗУ на 

суму 6024.7 тис. грн. З них витрати на оплату праці становили 5461,02 тис. 

грн. та 563,68 тис. грн. виділено для закупівлі наступного медобладнання: 

- апарат ШВЛ портативний  – 102,60 тис.грн.; 

- обприскувач ультрамалооб’ємний 220В хол – 16,50 тис.грн.; 

- засоби індивідуального захисту COVID-19 – 123,10 тис.грн.; 

- мікроскоп серії BioBlue 4260  2 шт. – 49,96 тис.грн.; 

- опромінювач бактерицидний 4 шт. – 13.20 тис.грн.; 

- штатив ШТк4 5 шт. – 5,40 тис.грн. 

- мобільна камера дезінфекції – 30,00 тис.грн.; 

- предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 86,32 тис.грн.  

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 97,63 тис.грн. 

- інші операційні витрати – 38,97 тис.грн. 

За кошти спеціального фонду придбано  автомобіль Renault DUSTER 

вартістю 499,00 тис. грн. .  

За 9 місяців 2020 року надходження по спеціальному фонду становило 

500,00 тис. грн., з них використано 499,00 тис. грн.  Надходження по 

загальному  фонду становили 4,00 тис. грн., які використано  на покращення 

матеріально технічної бази ПОЗ с. Ільці. 

З резервного фонду місцевого бюджету було виділено 28,50 тис. грн. 

для запобігання COVID-19, які використано на закупівлю засобів 

індивідуального захисту – 15,00 тис. грн., швидких тестів COVID-19 – 7,50 

тис.грн., облаштування кабінету температурячих хворих – 6,00 тис.грн. 

Надання медичної допомоги у районі на вторинному рівні забезпечує 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна лікарня 

ВРР». 



На даний час при КНП «ВРЛ ВРР» ліжковий фонд 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. 

Всього населення по району, яке обслуговується закладом охорони 

здоров’я  30652 особи. З них дорослого населення 23711, дітей до 18р. – 6941 

осіб. 

Протягом 9 місяців в стаціонарі було проліковано за 9 місяців 2020 р 

1934 особи проти 3079 осіб в минулому році. Таким чином план виконання 

ліжкоднів за 9 місяців 2020 року: виконано на 58 % проти 79,3% в минулому 

році. 

За 9 місяців 2020 р. народилось 263 немовлят проти 258 за минулий рік. 

Показник народжуваності становить  8,6 (на 1 тис. нас.) проти 8,4 в минулому 

році. Померло протягом 9 місяців 2020 р. - 282 особи проти 287 за минулий 

рік. Смертність населення становить 9,2 (на 1 тис. нас.)  проти 9,4 в минулому 

році. За  9 місяців 2020 року померли 2 дитини  до 1 року в минулому 1 

дитина.  

На початку 2020 року на «Д» обліку в лікаря онколога знаходилось 488 

хворих, з них 482 дорослих та 6 дітей. За 9 місяців 2020 року вперше з 

встановленим діагнозом онкопатологія взято на облік 64 хворих проти 48 за 9 

місяців 2019 року. В IV ст. виявлено 21 хворого проти 18 в минулому році. За 

9 місяців  2020 р. померло 39 хворих проти 28 хворих в минулому році. А за 9 

місяців 2020 р. з  хворих,  які взяті вперше в житті на облік 11 померло. 

На обліку на 01.10.2020 року знаходиться – 16 хворий на ВІЛ/СНІД (8/8) 

проти 20 в минулому році. В т.ч. 1 дитина. Показник на 100 тис. населення 

становить 52,2 проти 65,2 в минулому році. 

Крім основної діяльності,  робота медичних закладів також була 

націлена на протидію поширенню на території району гострої респіраторної 

інфекції COVID-19. Проводилась робота із залучення додаткового 

фінансового ресурсу для виконання протиепідемічних заходів. Таким чином, з 

місцевого бюджету виділено 100 тис. грн. на придбання медикаментів, із 

резервного фонду  для районної лікарні виділено 67 тис. грн.  для придбання 

тестів та медикаментів  та 25 тис. грн. для придбання засобів індивідуального 

захисту. Станом на сьогоднішній день у районі зареєстровано 283 випадки 

захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19. 

Значна частина коштів виділена також на проведення ремонтних робіт 

та на зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ. Зокрема, 88 

тис. грн. виділено для придбання медобладнання, 35 тис. грн.  - для закупівлі 

прально-сушильної машини та 200 тис. грн. – для реконструкції відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  

Культура 

Протягом 9 місяців  2020 року проводилась відповідна культурно – 

мистецька робота щодо забезпечення програми проведення культурно – 

мистецьких заходів протягом даного періоду. 

Пріоритетними напрямками роботи галузі культури є розвиток 



самобутньої народної творчості та різноманітних видів спорту на теренах 

Верховинського району. 

Враховуючи карантинні обмеження, 8 – 9 травня  2020 року здійснено 

відзначення  Дня пам’яті та примирення та 75 – ої річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні в онлайн форматі. Зокрема, відділом 

культури, молоді та спорту райдержадміністрації організовано  відео - зйомки  

та трансляцію фільму «Пам’ять серця. Пам’ять сивини. Пам’ять перемоги», 

присвяченого пам’яті Дмитра Сливчука – голови Верховинської  районної 

станиці Братства УПА, борця за незалежність України (1998 - 2020) та усіх 

захисників за волю і соборність   України. 

До Дня Конституції України та до Дня молоді, 27 – 28 червня 2020 року 

організовано відео – запис та розміщення в мережі інтернет (на офіційній та 

facebook - сторінках райдержадміністрації і відділу культури, молоді та 

спорту райдержадміністрації)  концерту молодих талантів Верховинщини 

«Молодь України -  фундамент української державності», з врахуванням 

карантинних обмежень та дотримання всіх норм протиепідемічних заходів. 

До Дня Державного Прапора України та до  Дня   Незалежності України 

23 та 24 серпня 2020 року на Співочому полі селища Верховина організовано 

урочистості та тематичний захід.  29 серпня 2020 року на стадіоні «Черемош 

організовано та проведено районні змагання з футболу серед дорослих 

команд. 

13 вересня 2020 року організовано та проведено на стадіоні «Черемош»  

спортивне свято, присвячене Дню фізичної культури і спорту. 

Станом на 1 жовтня 2020 року на проведення культурно – мистецьких, 

спортивних та молодіжних заходів витрачено коштів на суму 47 813 грн. 

14 жовтня 2020 року в селищі Верховина відкрито Алею Слави Героям 

України, на виготовлення якої з районного бюджету виділено 48 тис.грн. 

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 2020-2021 н.р.  

- 33 денні загальноосвітні школи в т.ч. 3 ліцеї, три навчально-виховні 

комплекси  із загальною кількістю  4391 учень (в т.ч. 202 учні у класах з 

вечірньою формою навчання), що в порівнянні з минулим навчальним роком 

більше на 85 учнів; 

- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, 

Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у 

вільний від уроків час 1361 дитина; 

- 20 дошкільних закладів (в т.ч. 3 навчально-виховні комплекси), в  яких 

виховуються та здобувають дошкільну освіту 823 дітей.  

          Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, 

де відсутні ЗДО, діють 5 підготовчих груп при школах, де займається 31 

дитина. 

Для дітей, які  проживали на віддалених високогірних присілках 



функціонують  інтернати при 8 школах в т.ч. з постійним перебуванням 5, з 

сезонним – 3, в яких проживає 467 учнів та тимчасово призупинено роботу 

інтернату в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Головівській і 

Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Цьогоріч оновлено й освітні заклади району. 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. 

       У звітний період проведено заміну електропроводки вартістю 32 тис.грн. 

у Зеленському НВК та переведено з пічного на водяне опалення корпусу №2 в 

сумі 120 тис.грн. і виконано будівельні роботи по влаштуванню котельного 

приміщення на суму 80 тис.грн. у Черемошнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Продовжуються роботи з капітального ремонту головного корпусу 

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною вартістю 10.8 млн. гривень.  

        У відповідний період відділом освіти здійснено комісійні огляди стану 

підготовки теплового господарства та систем  опалення до роботи в осінньо-

зимовий період, а також протипожежного та техногенного стану будівель, 

приміщень, горищ і прилеглих територій. 

          Проведено навчання з питань охорони праці та  пожежної безпеки із 

обслуговуючим персоналом і відповідальними за справний стан та безпечну 

експлуатацію електрокотлів, котелень та опалювальних пічок. З усіма 

працівниками закладів освіти та здобувачами освіти проведено інструктажі з 

дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки і безпеки 

життєдіяльності. 

         Для покращення стану пожежної  безпеки виконано такі роботи: 

- придбано 44 нових вогнегасники на суму 22040 грн. та 9 комплектів 

протипожежного інвентарю на суму 8676 грн.; 

- проведено технічне обслуговування та перезарядку 76 наявних 

вогнегасників на суму 8706 грн.; 

- здійснено лабораторні роботи по замірах опору ізоляції електромережі та 

контурів заземлення в закладах освіти на суму 30824 грн.; 

- обладнано системою автоматичної пожежної сигналізації приміщення 

Головівського закладу дошкільної освіти «Ластівка» - 47516 грн.; 

- виконано роботи по вогнезахисту дерев’яних конструкцій елементів горищ 

будівель Головівського ЗДО та Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

загальну суму 56294 грн. 

       Для успішного  проходження опалювального періоду в 2020-2021 році 

відділом освіти проведено тендер на закупівлю паливних дров в кількості 

3345 м3, в якому прийняли участь Верховинський ДЛГ  Гринявський  ДЛГ і 

підприємці району. На даний час згідно підтверджуючих документів завезено 

3048 м.3 дров, що становить  91% від загальної потреби.  

 Зазначаємо, що станом на 15.10.2020 року для належного 

господарського забезпечення освітнього процесу ЗЗСО необхідно виконати 



такі роботи:  

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.; 

1. 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. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів : 

- заміна крівлі даху, утеплення перекриття, реконструкція системи 

опалення, вартість робіт 2млн 840тис. грн. 

    7. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів : 

  - капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, 84,6тис.грн. ; 

    8.  Черемошнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів : 

- будівництво зовнішніх інженерних мереж – 95 тис.грн. 

     9 . Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів : 

      - реконструкція системи опалення,  вартість 420 тис.грн. 

      Залишається не вирішеним питання придбання та заміна опалювального 

котла потужністю 200 квт. і ремонт електросилового обладнання, оскільки на 

даний час виділено 150 тис.грн., при потребі у 271 тис.грн. 

 

 

 

Служба у справах дітей 

В районі проживає 8489 дітей. На обліку служби у справах дітей 

перебувають 44 дітей (20 дітей-сиріт та 24 дітей, позбавлених батьківського 

піклування), з них: 36 дітей перебувають під опікою/піклування, 6 в 

прийомних сім’ях, 1 на державному утриманні, 1 – перебуває в сімї 

родичів/знайомих виховуються та 1- ДБСТ. 

У районі ефективно функціонують 6 прийомних сімей, у яких 

виховуються 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у якому виховується 7 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей 



райдержадміністрації перебувають 19 дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надавалась 

всебічна допомога, здійснювався контроль за призначенням та виплатою 

матеріального забезпечення для повноцінного утримання дітей. 

Заборгованість по виплатам відсутня. 

Районною цільовою програмою соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 

прав, попередження дитячої бездоглядності і безпритульності на 2020 рік 

передбачено кошти в сумі 30 тисяч гривень. Станом на 01.10.2020 року 

виділено 17 тисяч гривень 

На виконання Порядку та умов надання у 2020 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, 1 дитині-сироті. За І квартал 

придбано 4 житлові будинки для дітей даної категорії. 

Всього обстежено 156 сімей, попереджено батьків за неналежне 

виконання обов’язків – 12 (ст. 184 КУпАП), з них – 10 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 36 судових 

засіданнях. 

 

Перший заступник голови районної  

державної адміністрації                                                      Світлана Уршеджук 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                      

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять четверта сесія)  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  22 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 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 

19.10.2020 року № 153, розпорядження районної державної адміністрації від 

19 жовтня № 280 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»,   

районна рада  

        

вирішила: 

 

  1.  Внести  зміни до кошторисних  призначень головних розпорядників  

коштів районного бюджету: 

          1.1. Районної державної адміністрації, а саме зменшити планові 

призначення   за КПКВК 0217110 «Комплексній програмі розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій Верховинського району 

на 2016-2020 роки» у сумі 18000 гривень,  за КПКВК 0218861 «Програма 

розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі на 

2020 рік»  у сумі  20000 гривень,  за КПКВК  0218110 «Комплексна  цільова 

соціальна програма розвитку цивільного захисту Верховинського району на 

2017-2020 роки» - 30000гривень; 

         1.2. Районної ради, а саме  зменшити планові призначення  за КПКВК 

0110180 «Програма приватизації майна, що належить до комунальної 

власності територіальних громад сіл, селища Верховинського району на 2020-

2022 роки для  проведення організаційних заходів по приватизації майна» - 

25000 гривень, 

за КПКВК 0110180 «Районна програма з висвітлення діяльності 

 



Верховинської   районної ради та райдержадміністрації в 2020 році» - 

15000гривень. 

          1.3. Збільшити призначення за загальним фондом головного 

розпорядника коштів районного бюджету  - районної державної адміністрації 

за КПКВК 0219800 «Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та 

територіальної оборони у Верховинському районі на 2020 рік» - 65000 

гривень,  «Програма підвищення ефективності системи державного управління 

та надання адміністративних послуг у Верховинському районі - 15000 

гривень,  «Програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету» - 28000 гривень. 

          2. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному  фонду 

бюджету головного розпорядника коштів  - управління соціального захисту 

населення РДА зменшивши призначення за КПКВК 0813242  з «Програми 

соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги,  на 2020 

рік»та збільшивши призначення за КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим 

категоріям громадян  з оплати послуг зв»язку» в сумі 6399  гривень. 

          3. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному  фонду 

бюджету головного розпорядника коштів  - районної ради, зменшивши 

призначення за КПКВК 0110180 Комплексна програма «Збереження і 

розвитку самобутньої етнокультури та  духовності Гуцульщини на 2020 рік» в 

сумі 19000 гривень,  відповідно збільшивши асигнування по «Районній  

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 безпосередньо участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників  бойових дій  

на території  інших держав  на 2020 рік» на захід - проведення благоустрою 

«Алеї Слави» в сумі 9000гривень та збільшити призначення головного 

розпорядника коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної 

адміністрації за КПКВК 0611170  для закупівлі інфрачервоних  металевих 

панелей для обігріву приміщення в сумі 10000 гривень. 

         4. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 21000 гривень, відповідно збільшивши 

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 придбання 

матеріалів  для ремонту підвісної кладки на присілку Заріччя в селі  Верхній 

Ясенів в сумі 6000 гривень та придбання матеріалів для відновлення 

пішохідного підвісного моста  біля господарства Ковбаснюк Марії Петрівни 

(учасника УПА) на присілку Долина  урочище Маричинівський Горб в селі 

Красноїлля  - 15000 гривень. 

          5. Зменшити призначення головного розпорядника коштів районного 



бюджету  -   фінансового    управління   районної    державної   адміністрації   

за спеціальним фондом (бюджетом розвитку),  КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 

передбачених для спрямування субвенції обласному бюджету на 

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

добудовою    навчального   корпусу    та    спортивного    залу   в     

с.Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області» у сумі 

250000 гривень та  збільшити   призначення    головного   розпорядника    

коштів   –  відділу освіти районної державної адміністрації КПКВК 067370 

для  буріння розвідувально–експлуатаційної гідрогеологічної свердловини та 

водопостачання об»єктів соціальної сфери  Красноїльської ЗОШ  I-III  

ступенів. 

         6.Зменшити планові призначення по загальному фонду головного 

розпорядника коштів - районній державній адміністрації за КПКВК 0213121 

КЕКВ 2210 у сумі 20000 гривень, передавши  зазначені призначення до 

спеціального фонду (бюджету розвитку)  за  КПКВК 0213121  КЕКВ 3110. 

  7. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету – фінансового управління районної державної 

адміністрації за КПКВК 3719770 зменшивши призначення передбачені на 

спрямування субвенції обласному бюджету на співфінансування амбулаторії 

сімейної практики в с. Голови в сумі 42 162 гривень та збільшивши 

призначення на спрямування субвенції Голівському сільському бюджету як 

спів фінансування районної  реалізації проекту «Амбулаторія групової 

практики сімейної медицини, присілок Біла Річка, с.Голови Верховинського 

району – нове будівництво», зменшивши при цьому передачу до спеціального 

фонду бюджету (бюджету розвитку).  

8.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

 

Голова районної ради            Іван Шкіндюк  

 



                                                                                                                  

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                          Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять четверта сесія) 
 

                                                   

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про внесення змін до штатного розпису  

Центру дитячо-юнацької творчості відділу освіти 

Верховинської районної державної адміністрації  

 
 

Відповідно до статті 43, 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листа відділу освіти Верховинської 

районної державної адміністрації від 05.10.2020 року №454/01-25/03 щодо 

введення в штатний розпис Центру дитячо-юнацької творчості 0,5 ставки 

заступника директора та враховуючи рекомендації постійних комісій 

районної ради: з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(протокол №67 від 16.10.2020 року), з питань бюджету, фінансів і податків 

(протокол №153 від 19.10.2020 року), районна рада 
 

                                         вирішила: 
 

1. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) внести зміни у 

штатний розпис Центру дитячо-юнацької творчості та ввести 0,5 ставки 

заступника директора в межах виділених асигнувань. 

2. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті районної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови районної ради Івана Маківничука. 

 
 

 

Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк 

 

   



 
  

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

встановлення світлофорів біля шкіл 

району  

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», районна рада  

 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення начальника Служби автомобільних доріг в 

Івано-Франківській області Буджака В.С. щодо встановлення світлофорів на 

автодорогах державного значення біля шкіл району (додається). 

2. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті” та розмістити на 

інтернет- сторінці районної ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальнику Служби автомобільних 

доріг в Івано-Франківській області 

Буджаку В.С. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати районної ради, стурбовані ситуацією, що склалася в 

районі із безпекою школярів через відсутність засобів регулювання руху на 

автошляхах державного значення,  які проходять поблизу навчальних 

закладів. 

У Верховинському районі зроблені добротні, європейського зразка 

автошляхи державного значення, виникає величезна проблема безпеки 

пішоходів через відсутність регулювання руху пішоходів та автотранспорту. 

Особливо небезпечними залишаються ділянки автомобільних доріг біля 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, інших об’єктів 

соціальної сфери. Крім того, потребує посилення контролю за додержанням 

правил дорожнього руху зі сторони державної автомобільної інспекції. 

З метою збереження життя і здоров’я дітей та школярів просимо 

вирішити питання встановлення світлофорів для регулювання руху пішоходів 

на пішохідних переходах  на автодорогах державного значення Р-24 «Татарів-

Кам’янець-Подільський»  та Р-62 «Криворівня-Чернівці»  поблизу 

загальноосвітніх навчальних закладів району в селищі Верховина та селах 

Кривеполе, Криворівня, Буковець, Верхній Ясенів, Устеріки. 

Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних 

питань високогірного Верховинського району. 
  

 

Прийнято  на  позачерговій  тридцять  

четвертій сесії  Верховинської районної 

ради  сьомого демократичного 

скликання  22 жовтня 2020 року. 

 



 

 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

Позачергова тридцять четверта сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина 
 

Про дозвіл КНП «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

на укладення договору оренди 

 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листа КНП  «Верховинський 

ЦПМСД»  № 193/01-04 від 16 жовтня 2020 року, взявши до уваги вимоги 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого і середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити Комунальному некомерційному підприємству 

«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Верховинської районної ради укласти договір оренди нерухомого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад Верховинського 

району, два кабінети площею 75 кв.м. розташовані на другому поверсі будівлі 

АЗПСМ села Красноїлля, для розміщення стоматологічного кабінету 

терміном на 2 роки 11 місяців. Приміщення що розташоване за адресою: село 

Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області. 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Верховинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити укладення договору 

та  передачу в оренду  нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад Верховинського району у відповідності до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна».  

3. Комунальному некомерційному підприємству «Верховинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» встановити розмір орендної 

плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних 

   



громад району відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати, затвердженої 

рішенням районної ради від 25.06.2010 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак). 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 



 

 
   

    

 

                                         У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова тридцять четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 22 жовтня 2020 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

 

 

   Керуючись статтею 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до департаменту охорони здоров’я 

Івано-Франківської облдержадміністрації Дмитренка І.А., комунального 

некомерційного підприємства «Верховинська районна лікарня 

Верховинської районної ради» Ілюка М.Д.  щодо відкриття у КНП 

«Верховинська районна лікарня» спеціалізованого інфекційного відділення  

для лікування хворих на COVID -19. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 



Департаменту охорони здоров’я   

Івано-Франківської 

облдержадміністрації   

Дмитренко І.А. 
 

Директору КНП «Верховинська  

       районна лікарня 

Верховинської районної ради»  

Ілюку М.Д. 

 

 
 

  

ЗВЕРНЕННЯ 
  

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

стурбовані ситуацією, що склалася у Верховинському районі з лікуванням 

хворих на коронавірусну хворобу «COVID –19». Сьогодні на амбулаторному 

лікуванні знаходиться 52 хворих, з яких 10 –  у важкому стані і які 

потребують лікування у спеціалізованих стаціонарах. Проте інфекційні 

відділення КНП «Косівська ЦРЛ», КНП «Коломийська ЦРЛ», КНП 

«Надвірнянська ЦРЛ», КНП «Городенківська ЦРЛ», а також інфекційні 

лікарні м. Івано-Франківська та області не приймають хворих з 

Верховинського району через їхню перезавантаженість, відсутністю вільних 

ліжкомісць. 

 Виходячи з вищенаведеного, ми зобов’язані разом з вами шукати 

виходу із катастрофічної ситуації, яка може вже найближчим часом призвести 

до летальних випадків жителів Верховинщини, викликаних захворюванням на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19. Треба рятувати людей, витягувати їх із 

лабети смерті. Клятва Гіппократа і людська совість вимагають це зробити. І 

негайно.  

 Вихід із ситуації бачимо у наступних кроках. Вкрай необхідно, і ми 

цього вимагаємо, відкрити у КНП «Верховинська районна лікарня» 

спеціалізоване інфекційне відділення для лікування хворих на «COVID-19».  

Для цього скерувати лікарів-анестезіологів з обласного центру, можливо 

студентів-анестезіологів інтернатури Івано-Франківського національного 

медичного університету, до даного спеціалізованого інфекційного відділення 

у селище Верховина для проведення лікування хворих на коронавірусну 

хворобу. Це дозволить зберегти життя десяткам і десяткам інфікованих 

верховинців. Це дасть можливість у Верховинському спеціалізованому 

відділенні проводити необхідний курс лікування, визначений медичним 

протоколом МОЗ України. Тоді можна протистояти недузі на місці, у 

найвіддаленішому, найвисокогірнішому Верховинському районі. 

Мусимо діяти саме так. Це наше спільне завдання і наша спільна 

відповідальність перед смертельною небезпекою інфікованих горян. Заради 

збереження здоров’я гірських жителів, якості надання медичних послуг, 



вимагаємо також включити комунальне некомерційне підприємство 

«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» у перелік 

опорних закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області. 

Прийнято на позачерговій тридцять 

четвертій сесії Верховинської 

районної ради VІІ демократичного 

скликання 22 жовтня 2020 року 
 

 


