Порядок денний
шостої сесії районної ради
восьмого демократичного скликання
від 19 березня 2021 року
1. Про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік.
2. Про план діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2021 рік.
3. Про затвердження Порядку та нормативи відрахувань до районного
бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать
до комунальної власності Верховинської районної ради на 2021 рік.
4. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації у 2021 році.
5. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2020 рік та
про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства.
6. Про надання Верховинському районному лісгоспу дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок.
7. Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського
відділу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності на території Верховинського району
протягом 2020 року.
8. Про підтримку сталого розвитку деревообробної галузі та недопущення
руйнування автодоріг.
9. Про затвердження складу комісії.
10. Про встановлення надбавок до посадового окладу, виплату допомоги голові
та заступнику голови районної ради.
11. Про чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими
угодами.
12. Про Єдиний день депутата.
13. Про виконання рішення районної ради від 24.12.2020 року «Про
депутатський запит О.Петріянчук».
14. Про виконання рішення районної ради від 16.12.2020 року «Про
депутатський запит М.Мартищук, В.Зеленчука».
15. Про звернення районної ради щодо проекту державної Стратегії управління
лісами України до 2035 року.
16. Про передачу Верховинській районній раді нерухомого майна.
17. Про передачу селищній та сільським радам шкільних автобусів.
18. Про внесення доповнень до регламенту районної ради VІІІ демократичного
скликання.
19. Про звернення районної ради щодо передачі земельних ділянок із
Яремчанського національного парку до складу національного природного
парку «Верховинський».
20. Про звернення районної ради.
21. Про звернення районної ради.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про внесення доповнень до
Регламенту районної ради
УІІІ демократичного скликання

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Внести доповнення до рішення районної ради «Про Регламент
районної ради УІІІ демократичного скликання» від 10 грудня 2020 року,
виклавши пункт 8.12 розділу 8 «Депутат ради» у наступній редакції: «Депутат
бере участь у роботі пленарних засідань ради, одягнений у вишиваний одяг».
2. Контроль за дотриманням Регламенту 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 (Н.Кіндратяк).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 16.12.2020 року «Про
депутатський запит М.Мартищук,
В.Зеленчука»

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:

1. Інформацію Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській
області щодо капітального ремонту автомобільної дороги Р-62 КриворівняЧернівці в межах Верховинського району, на відрізку с.В.Ясенів – с.Рівня
(0+5 км) взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 16.12.2020 року «Про депутатський запит
М.Мартищук, В.Зеленчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.12.2020 року «Про
депутатський запит О.Петріянчук»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:

1. Інформації Верховинської районної державної адміністрації
Верховинської селищної ради щодо виділення додаткових коштів
виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт кабінетів
першому поверсі Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які не були включені
ремонтних робіт у 2020 році взяти до уваги (додається).
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2. Рішення районної ради від 24.12.2020 року «Про депутатський запит
О.Петріянчук» зняти з контролю.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про Єдиний день депутата
Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою
організації діяльності та сприяння депутатам районної ради у виконанні
депутатських повноважень, районна рада
вирішила:
1. Встановити Єдиний день депутата – третій четвер кожного місяця –
для роботи депутатів районної ради УІІІ демократичного скликання.
2. Рекомендувати селищній та сільським радам:
2.1. Для організації спільної роботи щодо здійснення депутатських
повноважень депутатів різних рівнів рад встановити названий день Єдиним
днем депутата у Верховинському районі.
2.2. Виділити в адміністративних будинках місцевих рад приміщення,
оформити кімнати депутата для організації прийому виборців депутатами рад
усіх рівнів.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради
від
24 грудня 2015 року «Про Єдиний день депутата».
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Голова районної ради

Юрій Філипчук

Верховинська районна рада
Інформація про проведення Єдиного дня
депутата в адміністративно-територіальних
одиницях району

Стаття 16 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад»

«____»___________ 20___ року
1. Проведено Єдиний день депутата (де, коли):
_______________________________________________________________________________
2. Взяли участь у Єдиному дню депутата – виборців: _____________ осіб.
3. Виборцями підняті питання, які необхідно вирішувати на рівні районної ради,
районної державної адміністрації, установ та організацій незалежно від форми власності.
На адресу якої районної
організації, установи чи
підприємства висловлено
пропозицію, зауваження (прізвище
керівника)

Хто висловив пропозицію,
зауваження
(ПІП)

Зміст пропозицій, зауважень

Депутат районної ради

_______________
(підпис)

_______________________
(ім»я, прізвище)

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету на 2021 рік
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням обласної ради від
19.02.2021 року № 68-4/2021 «Про розподіл коштів бюджету розвитку
обласного бюджету на 2021 рік», рішенням районної ради від 24.12.2020 року
«Про районний бюджет на 2021 рік», рекомендаціями постійної комісії
районної ради з питань податків, бюджету і фінансів від 23.02.2021 року № 4,
16.03.2021 року №5, районна рада
вирішила:
1. Спрямувати залишок коштів іншої додаткової дотації з місцевих
бюджетів, що склався станом на 01.01.2021 року в сумі 70,78 гривень
головному розпоряднику коштів районного бюджету - фінансовому
управлінню районної державної адміністрації за КПКВК 3719150 «Інші дотації
з місцевого бюджету» для спрямування:
- Верховинській селищній раді – 70,78 гривень.
2. Спрямувати залишок коштів додаткової дотації з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров»я, що склався станом на 01.01.2021 року в сумі
45384,75 гривень головному розпоряднику коштів районного бюджету фінансовому управлінню районної державної адміністрації за КПКВК 3719150
«Інші дотації з місцевого бюджету» для спрямування:
- Верховинській селищній раді - 34595,17 гривень;
- Білоберізькій сільській раді – 8832,15 гривень;
- Зеленській сільській раді – 1957,43 гривень.

3. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету,
що склався станом на 01.01.2021 року в сумі 86386,77 гривень головному
розпоряднику коштів районного бюджету - фінансовому управлінню районної
державної адміністрації за КПКВК 3719320 «Субвенція з місцевого бюджету за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду» для спрямування:
- Верховинській селищній раді – 65886,88 гривень;
- Білоберізькій сільській раді – 16821,11 гривень;
- Зеленській сільській раді – 3678,78 гривень.
4. Спрямувати залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, що склався
станом на
01.01.2021 року в сумі 262431,99 гривень головному розпоряднику коштів
районного бюджету - фінансовому управлінню районної державної
адміністрації за КПКВК 3719380 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного
періоду» для спрямування їх Верховинській селищній раді.
5. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 24 грудня 2020 року
«Про районний бюджет на 2021 рік», а саме:
- пункт 1 абзац 3 «Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого
бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,89 відсотка загального
фонду районного бюджету, визначених цим пунктом»;
- пункт 3,1 «До доходів загального фонду районного бюджету
належать доходи, визначені статтею 64 (1) Бюджетного кодексу України»;
- пункт 9 доповнити «Рішення про районний бюджет обов»язково
оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття».
6. Зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів
- районній раді, передбачені на реалізацію заходів Програми розвитку
місцевого самоврядування у Верховинському районі на 2017-2021 роки за
КПКВК 0110180 КЕКВ 2240 в сумі 10000 гривень, відповідно збільшивши їх на
оплату за енергоносії за КПКВК 0110150 КЕКВ 2273.
7. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» в сумі 360250 гривень, спрямувавши їх головному
розпоряднику коштів районного бюджету – фінансовому управлінню районної
державної адміністрації за КПКВК 0377330 для будівництва адмінбудівлі
фінансового управління Верховинського району на 12 працюючих по
вул.Франка в смт.Верховина Івано-Франківської області.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань податків, бюджету і фінансів (О.Петріянчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо передачі земельних ділянок із
Яремчанського національного парку
до складу національного природного
парку «Верховинський»
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А.,
міністра енергетики та захисту довкілля України Абрамовича Р.О., голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Бойчука А.М., голови
Івано-Франківської обласної ради Сича О.М. щодо передачі земельних
ділянок із Яремчанського національного парку до складу національного
природного парку «Верховинський» (додається).
2. Надіслати рішення районної ради Зеленській сільській раді з метою
підтримки даного звернення.
3. Звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. 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 та середнього бізнесу (В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д.А.
Міністру
енергетики
та
захисту довкілля України
Абрамовичу Р.Р.
Голові
Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації
Бойчуку А.М.
Голові
Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Верховинський район розташований у найбільш високогірній частині
України. На території району відповідно до Указу Президента України від 22
січня 2010 року, створений національний природний парк «Верховинський»,
території якого погоджено в установленому порядку. До нього погоджено
включення 12022,9 гектара земель державної власності, у тому числі 9131,1
гектара земель державного підприємства «Верховинське лісове господарство»
та 2891,8 гектара земель державного підприємства «Гринявське лісове
господарство», які вилучені з господарського користування та надані
національному природному парку в постійне користування.
Поряд з цим на території району розміщений не лише національний
природний парк «Верховинський», а і «Високогірне», «Чорногорське» та
«Бистрецьке» природоохоронні науково-дослідні відділення Карпатського
національного природного парку, площею майже сім тисяч гектарів, центр
управління якими знаходиться в місті Яремча, що на відстані понад 80
кілометрів. При створенні національного природного парку «Верховинський»
нам обіцяли передати новоствореному парку території Карпатського
національного природного парку, які знаходяться на території
Верховинського району. Але це зобов’язання так і залишилось не виконаним,
хоча рішенням Науково-технічної ради Карпатського національного
природного парку від 04 червня 2009 року, підтримано передачу земель
Карпатського НПП які територіально належать Верховинському району до
національного природного парку «Верховинський».
Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада просить Вас
вжити заходів щодо передачі «Високогірного», «Чорногірського» та
«Бистрецького»
природоохоронних
науково-дослідних
відділень
Карпатського національного природного парку до складу національного
природного парку «Верховинський».
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VІІІ демократичного скликання
від 19 березня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Президента України В.Зеленського, Голови
Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля
щодо розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних
населених пунктів» (додається).
2. Надіслати рішення районної ради народному депутату України
Тимофійчуку В.Я. та Асоціації органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини з метою підтримки данного звернення.
3. Звернення оприлюдинти на веб-сайті районної ради
4. 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 (Н.Кіндратяк).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Президенту України
Володимиру Зеленському
Прем’єр-міністру України
Денису Шмигалю
Голові Верховної Ради України
Дмитру Разумкову
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради та жителі населених пунктів
Верховинщини стурбовані неприйняттям по сьогоднішній день Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних
гарантій для гірських та високогірних населених пунктів».
Верховна Рада України розглянула 14 травня 2019 року у першому
читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених
пунктів» (№6439-д). Законопроект направлено Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування для підготовки на повторне перше читання.
Метою законопроекту є посилення державних гарантій для населених
пунктів, які мають статус гірських та високогірних, покращення соціального
захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах,
встановлення правових основ для забезпечення сталого екологічно
збалансованого економічного та соціального розвитку гірських територій в
Україні.
Прийняття законопроекту сприятиме посиленню державних гарантій
для гірських та високогірних населених пунктів, а також соціальному захисту
громадян України, які в них проживають. Фінансування відповідних видатків
здійснюватиметься в рамках існуючих бюджетних програм.
Тому ми просимо Вас скерувати на повторний розгляд проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів» до
профільного Комітету Верховної Ради та внести на розгляд парламенту даний
законопроект, а депутатів Верховної Ради України підтримати за прискорений
розвиток Карпатського регіону, де проживає близько півтора мільйони
жителів, та проголосувати за даний Закон.
Ми віримо, маємо надію і дякуємо Вам за підтримку розвитку гірських
населених пунктів Карпат і покращення життя горян за європейськими
стандартами.
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VІІІ демократичного скликання
від 19 березня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про
надання
Верховинському
районному лісгоспу дозволу на
отримання кредитного ліміту на
поточний рахунок
Відповідно до статей 43, та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши звернення Верховинського
районного лісгоспу (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України 05442375, юридична адреса: смт. Верховина, вул.Франка
буд.58) від 01 лютого 2021 року №32, з метою поповнення обігових коштів та
покращення розрахунків по платежах до бюджету, враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл Верховинському районному лісгоспу код ЄДРПОУ
05442375 на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від ПАТ КБ
«Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 на наступних умовах:
а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати
500000,00 (П’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.
б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного
договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без
додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного
договору;
в) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного
користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 16,5%
(шістнадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних, відсотки у разі
непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду,
починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове

сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення
заборгованості): 33% (тридцять три відсотки) річних.

простроченої

г) комісії: комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно
1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець
банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць — 0,3%.
д) термін дії даного рішення - 12 міс. (у випадку продовження строку дії
кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий термін).
2. Надати повноваження директору Верховинського районного лісгоспу
код ЄДРПОУ 05442375 (Ю.Маковійчук) на укладання та підписання від імені
підприємства з ПАТ КБ «Приватбанк» необхідні супроводжуючі правочинні
документи та документи пов’язані з отриманням кредиту.
3. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про затвердження складу комісії

Відповідно до статей 43, 48 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила :
1. Затвердити склад тимчасової комісії районної ради з реалізації
лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення.
(додається).
2. Скасувати пункт 3 рішення районної ради від 01 квітня 2016 року «Про
забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення».
3. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2021 року
Склад тимчасової комісії районної ради
з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій
населення
Голова комісії: - Філипчук Ю.Ю. - голова районної ради;
Заступник голови комісії: - Ілійчук С.І. - керуючий справами виконавчого
апарату районної ради;
Секретар комісії: - Сапріянчук Н.М. - начальник відділу загальноорганізаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого апарату
районної ради;
Члени комісії
Федорчук Ю.Ю.- депутат районної ради (за згодою);
Волинюк О.С. – депутат районної ради (за згодою);
Петріянчук О.П. - голова постійної комісії з питань податків, бюджету і
фінансів; (за згодою);
Бельмега А.М. - інженер цеху з переробки деревини
ДП «Гринявське лісове господарство» (за згодою);
Станкевич А.Д. – головний
господарство» (за згодою).

лісничий

ДП

«Верховинське

лісове

Сольчаник Г.В. – інженер з охорони праці Верховинського районного
лісгоспу (за згодою).

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про план діяльності районної
ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, районна рада
вирішила:
1. Затвердити план діяльності районної ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік (додається).
2. Оприлюднити план діяльності районної ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік в засобах масової інформації.
3. Відповідальному за підготовку проєкту регуляторного акта своєчасно
внести на розгляд районної ради проект рішення із дотриманням процедури,
визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності ”.
4. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

Аналіз
регуляторного впливу рішення районної ради «Про затвердження
Порядку та нормативи відрахувань до районного бюджету частини
чистого прибутку(доходу) підприємствами, що належать до комунальної
власності Верховинської районної ради».
1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного
регулювання.
Проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку та нормативи
відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку(доходу)
підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської
районної ради» є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове
регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини
чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають
у спільній власності територіальних громад Верховинського району.
Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини
чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об`єднань, згідно зі
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 69
Бюджетного кодексу України, з врахуванням положень Порядку відрахування
до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138.
2. Цілі державного регулювання.
Метою прийняття цього рішення є:
- збільшення надходжень до бюджету Верховинської районної ради;
- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого
прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у
спільній власності територіальних громад Верховинського району;
- забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку
комунальних підприємств;
- покращення стану фінансування власних повноважень Верховинської
районної ради.
3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.
4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку та
нормативи відрахувань до районного бюджету частини чистого
прибутку(доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності
Верховинської районної ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта.
Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання
комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості
організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини
чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що
вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між Верховинською
районною
радою,
фінансовим
управлінням
Верховинської

райдержадміністраії, органами державного казначейства та об’єднаної
державної податкової інспекції при здійсненні відрахування частини чистого
прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Верховинської
районної ради.
Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення
поставленої мети.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення .
Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень
до бюджету Верховинської районної ради та покращення стану фінансування
власних повноважень Верховинської районної ради.
7. Обґрунтування терміну дії.
Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть
вноситись у разі змін чинного законодавства.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Збільшення
надходжень до
Відсутні
місцевого бюджету
Отримують прозорий
Комунальні підприємства
Для суб’єктів
механізм відносин сплачуватимуть до місцевого
господарювання
щодо перерахування
бюджету частину чистого
комунальної форми
частини чистого
прибутку за результатами
власності
прибутку до місцевого
фінансово-господарської
бюджету
діяльності за квартал
Наповнення місцевого
бюджету; ефективне
використання майна,
Для органу місцевого
що перебуває у
Відсутні
самоврядування
власності
територіальної
громади.
9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись
згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
Для територіальної
громади

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про
затвердження
Порядку
та
нормативи відрахувань до районного
бюджету частини чистого прибутку
(доходу) підприємствами, що належать
до комунальної власності Верховинської
районної ради на 2021 рік
З метою поповнення дохідної частини районного бюджету,
затвердження порядку та нормативу відрахувань частини прибутку (доходу),
отриманого за результатами господарської діяльності в 2021 році
підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської
районної ради, керуючись пунктом 2 статті 327 Цивільного кодексу України,
пунктом 1 статті 78 Господарського кодексу України, пунктом 12.3 статті 12
Податкового кодексу України, пунктом 12 статті 69.1 Бюджетного кодексу
України, пунктом 29 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Порядок та нормативи відрахування частини чистого
прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності Верховинської
районної ради, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01 квітня 2021 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань податків,бюджету і фінансів (О.Петріянчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2021 року
Порядок та норматив відрахування в 2021 році частини прибутку
(доходу) для підприємств комунальної власності Верховинської районної
ради, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету.
1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до
загального фонду районного бюджету частини чистого
прибутку (доходу)
комунальними підприємствами, за результатами фінансово - господарської
діяльності.
2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду
районного бюджету за результатами фінансово – господарської
діяльності
провадяться комунальними підприємствами, що належать до комунальної
власності Верховинської районної ради у розмірі 20 (двадцять) відсотків
чистого прибутку (доходу).
3. Підприємства комунальної власності здійснюють відрахування до
районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
наростаючим
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у
строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
4. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до районного
бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого
прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та розмірів відрахувань чистого прибутку (доходу),
зазначених у п.2 цього Порядку.
5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного
бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми
розрахунку, встановленої державною податковою інспекцією, та зазначається
у декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини
чистого прибутку (доходу) подається до органу державної податкової служби
у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.
6. Сплачена підприємствами комунальної власності відповідно до цього
Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується до загального
фонду районного бюджету за КБКД 21010300 «Частина чистого прибутку
(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається
до відповідного місцевого бюджету»

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про результати роботи Верховинського районного
лісгоспу за 2020 рік та про фінансово-економічний
стан і перспективи розвитку підприємства
Відповідно до статей 43, 60 та 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні»,
заслухавши
інформацію
директора
Верховинського районного лісгоспу про результати роботи Верховинського
районного лісгоспу за 2020 рік та про фінансово-економічний стан і
перспективи розвитку підприємства, враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Інформацію директора Верховинського районного лісгоспу про
результати роботи районного лісгоспу за 2020 рік та про фінансовоекономічний стан і перспективи розвитку підприємства взяти до відома
(додається).

2. Голові районної ради (Ю.Філипчук) створити тимчасову комісію
районної ради з вивчення та аналізу фінансово-економічного та
господарського стану Верховинського районного лісгоспу.
3. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна району, які
підлягають приватизації в 2021 році
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні», розглянувши лист районної державної
адміністрації № 156/02-24/21 від 16.02.2021 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
районна рада
вирішила:
1.Затвердити перелік об’єктів комунального
підлягають приватизації в 2021 році згідно з додатком.

майна

району,

які

2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності
з чинним законодавством.
3. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2021 року

Перелік
об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації
в 2021 році

1. Приміщення котельні ДКП Тепловик Верховинського комбінату
комунальних підприємств (селище Верховина, вул.. Грушевського,5).
2. Будівля Довгопільського лісництва Верховинського
лісгоспу (незавершене будівництво)

районного

3. Будівля Красницького лісництва Верховинського районного лісгоспу
(незавершене будівництво)

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про підтримку сталого розвитку
деревообробної галузі на території
Верховинського
району
та
недопущення руйнування автодоріг
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та враховуючи звернення ГО «Асоціація деревообробних та
лісозаготівельних підприємств Верховинського району», районна рада
вирішила:
1. З
метою
стимулювання
подальшого
сталого
розвитку
деревообробної галузі району, збереження існуючих та створення нових
робочих місць, а також зростання доходів місцевих бюджетів, схвалити
звернення до Прем’єр- міністра України Шмигаля Д.А., виконуючого
обов’язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Болоховця
Ю.В., тимчасово виконуючого обов’язки начальника Івано-Франківського
обласного управління лісового та мисливського господарства Ярошика О.В.
щодо необхідності проведення торгів необробленою деревиною яка
заготовляється на території району окремо для місцевих деревообробників,
(додається).
2. У
випадку
не
забезпечення
необробленою
деревиною
деревообробників району, для уникнення зупинки виробництва ввести в дію
рішення районної ради від 07 квітня 2017 року «Про заборону вивезення
необробленої деревини за межі Верховинського району».
3. З метою недопущення руйнування дорожнього полотна та
автомобільних мостів рекомендувати лісогосподарським підприємствам
району обмежити завантаження автотранспорту при перевезенні необробленої
деревини не більше 32 кубічних метрів на один автомобіль.
4. Верховинському відділенню поліції Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області ( Б.Сокол) вжити заходів по
недопущенню руху автомобільного транспорту загальною масою більше 44
тонн та рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або

фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального
користування місцевого значення.
5. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
6. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про передачу селищній та сільським
радам шкільних автобусів
Відповідно до статей 43, 60 та прикінцевих положень Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
листа
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації від 22.01.2021 року № 66/01-13/01 щодо передачі
шкільних автобусів, які до 01.01.2021 року перебували на балансі відділу
освіти райдержадміністрації та були закріплені за закладами загальної
середньої освіти, районна рада
вирішила:
1. Рекомендувати
голові Верховинської районної державної
адміністрації (В.Бровчук) забезпечити заходи по передачі шкільних автобусів
Верховинській селищній та Білоберізькій і Зеленській сільським радам на
тимчасове зберігання до повної передачі права власності відповідно до вимог
чинного законодавства.
2. 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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про передачу Верховинській
районній раді нерухомого майна
Відповідно до статей 43, 63 та прикінцевих положень Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Верховинської
районної державної адміністрації № 49/02-27/27 від 18 березня 2021 року та
Верховинської селищної ради №190/02-15/01 від 19 березня 2021року,
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку
малого та середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Прийняти у спільну власність територіальних громад Верховинського
району новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в с. Верхній
Ясенів загальною площею 1040,9 кв. м., балансовою вартістю 19215370,0 грн.
2. Прийняти у спільну власність територіальних громад Верховинського
району незавершене будівництво «Нове будівництво майданчика зі штучним
поліуретановим покриттям для Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
с.Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області» балансовою
вартістю 1118966,17 грн.
3. Передати новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в
с. Верхній Ясенів загальною площею 1040,9 кв. м., балансовою вартістю
19215370,0 грн. у комунальну власність Верховинській селищній раді.
4. Передати незавершене будівництво «Нове будівництво майданчика зі
штучним поліуретановим покриттям для Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

с.Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області» балансовою
вартістю 1118966,17 грн. у комунальну власність Верховинській селищній
раді.
5. Доручити голові Верховинської районної державної адміністрації
(В.Бровчук), голові Верховинської районної ради (Ю.Філипчук) голові
Верховинської селищної ради ( В.Мицканюк) забезпечити заходи щодо
передачі новозбудованого приміщення дитячого садка на 40 місць в с. Верхній
Ясенів та незавершеного будівництва «Нове будівництво майданчика зі
штучним поліуретановим покриттям для Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
с.Красноїлля
Верховинського
району
Івано-Франківської
області»
Верховинській селищній раді відповідно до вимог чинного законодавства.
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 та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо проєкту Державної Стратегії
управління лісами України до 2035 року
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
1.

вирішила:
Схвалити звернення районної ради до Президента України
В.Зеленського, голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єрміністра України Д.Шмигаля
щодо проєкту Державної Стратегії
управління лісами України до 2035 року (додається).

2.

Звернення надіслати Івано-Франківській, Надвірнянській, Косівській,
Коломийській, Калуській районним радам з метою підтримки даного
звернення.

3.

Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших
засобах масової інформації.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

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

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, Івано-Франківської області,
стурбовані через наміри Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України запровадити нову систему управління лісовими ресурсами шляхом
затвердження проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035
року (далі – проєкт Стратегії), що у майбутньому може призвести до
надмірної централізації діяльності лісового господарства.
Верховинський район- високогірний, 79 відсотків території вкрито лісами, і з
цим пов»язана століттями сформована господарська діяльність жителів
району.
На сьогоднішній день Верховинський та Гринявський державні
лісогосподарські підприємства є головними бюджетоутворюючими
підприємствами, основними платниками податків та роботодавцями у
сільських місцевостях високогірного Верховинського району. Підприємства
та підприємці лісової галузі працюють стабільно. Оптимізація управління
призведе до скорочення штату підприємств, що сприятиме росту соціальної
напруги. Ліквідація таких підприємств призведе до втрати кваліфікованих
працівників і міграцію трудових ресурсів до країн Європи.
Внаслідок таких непродуманих дій прибуткова галузь поставлена у
невизначеність. В результаті, усі податки, відрахування не залишаться у
районі, а отже територіальні громади будуть позбавлені фінансового
забезпечення.
За результатами аналізу проєкту Стратегії і обговорення, що відбулося
за участі фахівців у сфері ведення лісового та мисливського господарства,
депутати дійшли висновку, що зазначений документ потребує суттєвого
доопрацювання та внесення значних змін.
Як не прикро, в цьому ми, як депутати, не вбачаємо спрямування проєкту
майбутньої Стратегії на вирішення нагальних проблем лісової галузі, а лише
бачимо, що її основна мета – централізація важелів управління лісовими
ресурсами безпосередньо в Києві.
На наше переконання, це не лише не забезпечить організацію ефективного
економічного управління та контролю на місцях, оперативне реагування й
вжиття заходів у разі надзвичайної ситуації на місцевому рівні через

віддаленість керівництва, а й підвищить вірогідність виникнення корупційних
ризиків при прийнятті і виконанні рішень по підприємству.
Проект Стратегії потребує включення також інших важливих аспектів
для розв’язання проблемних питань лісової галузі, розробки дієвих шляхів їх
вирішення, а саме: законодавчого регулювання функціонування ринку
деревини, діяльності деревообробних підрозділів лісогосподарських
підприємств, визначення механізму надходження коштів до спеціального
фонду фінансування лісового господарства, функцій територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового господарства тощо.
Враховуючи вищезазначене, просимо Вас спрямувати роботу
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на перегляд і
доопрацювання цілей проєкту Стратегії з більш конкретним формулюванням
її положень та чітким відображенням шляхів реалізації цього важливого
нормативно-правового акта з урахуванням думки науковців, фахівців у сфері
лісового і мисливського господарства, органів місцевого самоврядування та
громадськості.

Прийнято на VІ сесії Верховинської
районної ради VIII скликання
від 19 березня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
5. Схвалити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради
України, Секретаря ради національної безпеки і оборони України щодо
заборони діяльності антиукраїнських політичних партій - «Опозиційна
платформа - за життя» та «Партія Шарія» (додається).
6. 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 (Н.Кіндратяк).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Президенту України
Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України
Дмитру Разумкову
Секретарю ради
національної безпеки і оборони України
Олексію Данілову
ЗВЕРНЕННЯ
На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще
змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх
сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони
проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії
регіонів. Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній
війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на
східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує
основи державотворення.
Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас
підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б
заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа - за життя» та
«Партія Шарія» як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси
російського агресора.
За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не
допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів
Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто
заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу
для економічного, політичного, соціального життя Української держави.
Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови та «дружби з Російською
федерацією» сприяють розколу Українського суспільства.
Ці рішучі кроки необхідні для перемоги національних інтересів України
в гібридній війні з московським окупантом.
Українська держава та народні депутати проукраїнських політичних сил
мають продемонструвати однозначну позицію та публічно підтвердити, що
вони засуджують діяльність представників російського агресора в
українському політичному просторі. Це рішення має задекларувати єдину та
спільну позицію всіх проукраїнських сил, які знаходяться в радах усіх рівнів.
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VІІІ демократичного скликання
від 19 березня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про чисельність працівників,
що працюють за цивільно-правовими
угодами
Відповідно до статей 43,55,58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», наказу Міністерства праці України №77 від
02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,
Бюджетного кодексу України та враховуючи те, що адміністративний будинок
районної ради перебуває на балансі районної ради, районна рада
вирішила:
1. Затвердити чисельність працівників, що працюють за цивільноправовими угодами згідно додатку 1.
2. Дозволити голові районної ради укладати цивільно-правові угоди із
працівниками, що працюють за цивільно-правовими угодами в межах коштів,
які виділяються щорічно на утримання районної ради відповідно до рішень
про районний бюджет.
3. Дане рішення набирає чинності з 22 березня 2021 року.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Голова районної ради

Юрій Філипчук

Додаток 1
до рішення районної ради
від 19 березня 2021 року

Чисельність працівників
що працюють за цивільно-правовими угодами

№
п/п

Посади працівників, що працюють за
цивільно-правовими угодами

Кількість штатних

1.

Сторож-опалювач

1

2.

Прибиральниця

1

Всього

2

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

одиниць

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Про встановлення надбавок до
посадового окладу, виплату
допомоги голові та заступнику голови
районної ради
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» Регламенту районної ради VIII демократичного скликання, районна
рада
вирішила:
1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради на
термін повноважень VIII демократичного скликання надбавку за високі
досягнення в праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг та вислугу років у межах видатків, затверджених на оплату
праці на кожний бюджетний рік.
2. Надавати голові та заступнику голови Верховинської районної ради
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує його середньомісячної заробітної плати у межах видатків,
затверджених на оплату праці на кожний бюджетний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2021 року
селище Верховина
Інформація начальника Верховинського
відділення поліції Косівського відділу
Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2020 року
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію»,
заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2020 року, та враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку, районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2020 року взяти до уваги (додається).

2. Рекомендувати начальнику Верховинського районного відділення
поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Б.Соколу посилити роботу щодо зменшення криміногенної ситуації в районі та
покращення охорони громадського порядку задля безпеки життя та здоров’я
жителів району.
3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття
правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території
району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з
працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по
встановленню камер відеоспостереження в необхідних для цього місцях та
про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в ІІ
півріччі 2021 року.
4. 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 (Н.Кіндратяк).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

