
 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Восьме демократичне скликання 

        (Третя сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 15 січня 2021року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

наповнення районного бюджету та 

включення районного рівня до 

системи горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  
 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Зеленського В.О., 

Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О., Міністра фінансів України Марченка С.М., народного 

депутата України Тимофійчука В.Я. щодо наповнення районного бюджету та 

включення районного рівня до системи горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності  ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради Івано-Франківській обласній раді, 

Надвірнянській, Косівській, Калуській, районним радам, Яремчанській 

міській раді Івано-Франківської області, Вижницькій, Чернівецькій районним 

радам Чернівецької області, Рахівській, районній раді Закарпатської області, 

Самбірській, Стрийській районним радам Львівської області, Верховинській 

селищній раді, Зеленській та Білоберізькій сільським радам з метою 

підтримки даного звернення. 

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 

 

 



Президенту України 

Зеленському В.О. 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д. О. 

Прем’єр-Міністру України 

Шмигалю Д.А. 

Міністру фінансів України 

Марченку С. М. 

Народному депутату України 

Тимофійчуку В.Я. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені ситуацією, 

що склалась з наповненням районного бюджету. 

17 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у 

відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням 

адміністративно-територіальної реформи», згідно з яким  розмежовуються  

дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими 

бюджетами, скасовується спрямування надходжень від ПДФО до районних 

бюджетів та виключається  районний рівень із системи горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети позбавили 

ПДФО, як джерела наповнення і вони не отримують базову дотацію і не 

перебувають на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. 

Конституційні органи місцевого самоврядування держави - районні ради 

опинились без джерел фінансування і відповідно не можуть функціонувати. 

Районні ради не можуть приймати участь у всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах, бо не мають можливості здійснювати співфінансування виграних 

проектів. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради, а 

також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст. 

 Верховинська районна рада просить Вас вжити заходів по направленню 

10 % ПДФО до районних бюджетів, що необхідно для забезпечення спільних 

інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, 

виконання місцевих програм, та включити районний рівень до системи 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності. 

 

Прийнято на третій сесії Верховинської 

районної ради VIІІ демократичного 

скликання 

15 січня  2021 року. 
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        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Восьме демократичне скликання 

        (Третя  сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 15 січня 2021року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо встановлення окремого 

тарифу на електроенергію 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  
 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Зеленського В.О., 

Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О., народного депутата України Тимофійчука В.Я. голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Бойчука А.М. голови Івано-

Франківської обласної ради Сича О.М. щодо встановлення окремого тарифу 

на електроенергію ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради Івано-Франківській обласній раді, 

Надвірнянській, Косівській, Калуській, районним радам, Яремчанській 

міській раді Івано-Франківської області, Вижницькій, Чернівецькій районним 

радам Чернівецької області, Рахівській, районній раді Закарпатської області, 

Самбірській, Стрийській районним радам Львівської області, Верховинській 

селищній раді, Зеленській та Білоберізькій сільським радам з метою 

підтримки даного звернення. 

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 

 

 



 

Президенту України 

Зеленському В.О. 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д. О. 

Прем’єр-Міністру України 

Шмигалю Д.А. 

Народному депутату України 

Тимофійчуку В.Я. 

Голові Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації 

Бойчуку А.М. 

Голові Івано-Франківської   

обласної ради  

Сичу О.М. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені значним 

подорожчанням вартості електроенергії для жителів населених пунктів що 

знаходяться в гірській місцевості де немає ні газопостачання ні центрального 

теплопостачання, спричиненим прийняттям кабінетом Міністрів України 

 постанови № 1325 від 28 грудня 2020 р. «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483» Цією постановою 

скасовано окремий тариф для населення, яке проживає в житлових будинках 

(у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та 

гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними 

установками (у тому числі в сільській місцевості) та населення, яке проживає 

в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких 

відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у 

тому числі в сільській місцевості). 

Протягом останніх років органами виконавчої  влади та місцевого 

самоврядування регіону здійснювались заходи щодо сприяння переведення 

об’єктів соціальної сфери та населення на екологічно чисті джерела 

енергозабезпечення. Населення для задоволення комунально-побутових та 

санітарно-гігієнічних потреб не маючи можливості користуватись газом так 

як регіон не газифікований, стало широко застосовувати електроенергію.  

Ці заходи призвели до значного зменшення спалювання паливних дров 

та сприяло покращенню екологічної ситуації в регіоні. Тільки в повністю не 

газифікованих Рахівському районі Закарпатської області проживає 82 тис. 

осіб, Верховинському районі Івано-Франківської області проживає 30 тис. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1325-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1325-2020-%D0%BF#Text


осіб. З врахуванням частково газифікованих Косівського, Коломийського, 

Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького та 

Чернівецького району  Чернівецької області мова йде про не менш, як 300 

тисяч жителів. Тільки на побутові потреби населення у не газифікованих 

населених пунктах Українських Карпат щорічно спалюється більше 500, 0 

тис. куб.м. деревини, що еквівалентно вирубуванню 1500 га лісу. 

Верховинська районна рада вимагає від Вас вжити невідкладних заходів 

по встановленню окремого   тарифу на електроенергію для населення, яке 

проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку 

електроопалювальними установками та для населення, яке проживає в 

будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи централізованого теплопостачання.  

Це сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню 

екологічного стану, запобіганню масового вирубування лісів і відповідно 

зменшенню руйнівних наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в 

результаті зменшенню бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню 

авторитету центральних органів влади. Ігнорування цих вимог призведе до 

обурення та акцій протесту як в регіоні так і в Києві! 

 

 

 

Прийнято на третій сесії Верховинської 

районної ради VIІІ демократичного 

скликання 

15 січня 2021 року. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Восьме демократичне скликання 

        (Позачергова третя сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 січня 2021року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

повернення до районного бюджету 

ПДФО підприємств спільної 

власності територіальних громад 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  
 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Верховинської селищної ради, 

Зеленської сільської ради та Білоберізької сільської ради щодо повернення до 

районного бюджету ПДФО підприємств спільної власності територіальних 

громад  ( додається). 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Верховинській селищній раді 

 

Зеленській сільській раді  

 

Білоберізькій сільській раді 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

У наслідок прийняття Верховною Радою України 17 вересня 2020 

року Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у 

зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи», згідно з 

яким  розмежовуються  дохідні і видаткові джерела надходження між 

районними та місцевими бюджетами, скасовується спрямування надходжень 

від ПДФО до районних бюджетів та виключається  районний рівень із 

системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності, районний 

бюджет залишився без джерел наповнення. 

 Тобто районні бюджети позбавили ПДФО, як джерела наповнення і 

вони не отримують базову дотацію і не перебувають на прямих 

міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Конституційні органи 

місцевого самоврядування держави - районні ради опинились без джерел 

фінансування і відповідно не можуть функціонувати. Районні ради не можуть 

приймати участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, бо не мають 

можливості здійснювати співфінансування виграних проектів. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради, а 

також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст. 

 Верховинська районна рада просить Вас передати до районного 

бюджету ПДФО підприємств спільної власності територіальних громад 

району. Після врегулювання ситуації на державному рівні, Верховинська 

районна рада поверне ці кошти у вигляді фінансування спільних проектів.  

 

 

Прийнято на позачерговій третій сесії 

Верховинської районної ради VIІІ 

демократичного скликання 

15 січня  2021 року. 
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