Порядок денний
четвертої сесії районної ради
восьмого демократичного скликання
від 26 січня 2021 року

поч. об 11.00 год.

1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку району та виконання повноважень,
делегованих районною радою районній державній адміністрації за 2020 рік.
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 2020 рік.
3. Про затвердження районних програм на 2021 рік.
4. Про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік.
5. Про оренду майна спільної власності територіальних громад Верховинського
району.
6. Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» на укладення договору оренди.
7. Про внесення змін до рішення районної ради від 03.07.2020 року «Про
затвердження списку присяжних Верховинського районного суду».

8. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності Верховинського відділу Надвірнянської
прокуратури за 12 місяців 2020 року.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про затвердження районних програм

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районні програми, які будуть фінансуватися у 2021 році, згідно
додатку.
2. Замовникам районних програм подавати уточнені плани заходів програм на
2021 рік для розгляду в постійних комісіях районної ради.
3. Заходи з реалізації районних програм висвітлювати на офіційних сайтах
головних розпорядників коштів, ЗМІ.
4. Контроль за виконанням 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 26.01. 2021 року
Перелік програм, які будуть фінансуватись у 2021 році
№ Назва проєкту програми
Керівник програми та Примітка
розробник
1. Районна програма підвищення
В.Бровчук,
ефективності системи державного
районна державна
управління та надання
адміністрація
адміністративних послуг у
(Г.Максим’юк)
Верховинському районі на 2021 рік
2.

3.

4.

5.

6.

Програма підвищення якості
організації та управління виконання
бюджету району, координації
діяльності учасників бюджетного
процесу з питань виконання
бюджету району на 2021рік
Програма про забезпечення
виконання судових рішень та
виконавчих документів на 20202025 роки

В.Бровчук,
фінансове управління
РДА (В.Ватаманюк)

С.Уршеджук,
відділ житловокомунального господарства, будівництва
та інфраструктури
(М.Цвілинюк)
Програма поводження з твердими
С.Уршеджук,
побутовими відходами на 2021 рік
відділ житловокомунального господарства, будівництва
та інфраструктури
(М.Цвілинюк)
Програма використання коштів, що С.Уршеджук,
надходять в порядку відшкодування відділ інвестицій,
втрат сільсько-господарського і
природних ресурсів,
лісогосподар-ського виробництва
екології та захисту
на території Верховинського
довкілля РДА
району на 2021 рік
(В.Павлюк)
Програма малого та середнього
С.Уршеджук, відділ
підприємництва у Верховинському інвестицій, природрайоні на 2021 рік
них ресурсів, екології
та захисту довкілля
РДА (В.Павлюк)

В.о. керівника апарату
районної державної адміністрації

Програма
прийнята без
фінансування

Галина Максим’юк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 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 районної ради від
24.12.2020 року «Про районний бюджет на 2021 рік», рекомендації засідання
постійної комісії районної ради з питань податків, бюджету і фінансів від
22.01. 2021 року № 3 та засідання президії районної ради від 26.01.2021 року
районна рада
вирішила:
1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався станом
на 01.01.2021 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 1464524
гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:
1.1 Районній раді у сумі 1094828 гривень, з них:
- за КПКВК 0110150 - 994828, КЕКВ 2111, 2120 - 986828 гривень, КЕКВ
2240- 8000 гривень;
- за КПКВК 0110150 на реалізацію заходів Програми розвитку місцевого
самоврядування у Верховинському районі на 2017-2021 роки – 100000 гривень;
1.2. Районній державній адміністрації за КПКВК 0219800 – 168700
гривень на реалізацію заходів наступних програм:
- Програма підвищення ефективності системи державного управління та
надання адміністративних послуг у Верховинському районі на 2021 рік –
100000 гривень;
- Програма підвищення якості організації та управління виконання
бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з
питань виконання бюджету на 2021 рік – 68700 гривень;
1.3 Фінансовому управлінню райдержадміністрації за КПКВК 3719770 –
200996 гривень для спрямування субвенції бюджету Верховинської селищної
ради на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам освіти - 151124

гривні та працівникам культури - 49872 гривні. Укласти договори про
передачу міжбюджетних трансфертів між
Верховинською районною та
Верховинською селищною радами.
2. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду районного бюджету,
що склався станом на 01.01.2021 року по надходженнях від відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в частині, що
надходить до районного бюджету в сумі 51898 гривень головному
розпоряднику коштів – районній державній адміністрації за КПКВК 0218311 на
реалізацію заходів «Програми використання коштів, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
на 2021 рік».
3. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету за кодом
бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
субвенцію із бюджету Верховинської селищної ради у сумі 2120400 гривень та
спрямувати її головному розпоряднику коштів районного бюджету - районній
державній адміністрації за КПКВК 0216017 на реалізацію заходів «Районної
програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021 рік. Укласти
договори про передачу міжбюджетних трансфертів між Верховинською
районною та Верховинською селищною радами.
4. 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
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо незабезпеченості видатками
на утримання бюджетних установ
Верховинської селищної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Президента України Зеленського В.О., Прем»єрміністра
України
Шмигаля Д.А.,
Міністра фінансів
України
Марченка С.М., народного депутата України Тимофійчука В.Я., голови ІваноФранківської обласної ради Сича О.М. та голови Івано-Франківської обласної
державної адміністрації Бойчуку А.М. щодо незабезпеченості видатками на
утримання бюджетних установ Верховинської селищної ради у 2021 році
(додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та на
веб-сайті районної ради.
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

Президенту України
Зеленському В.О.
Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д.А.
Міністру фінансів України
Марченку С.М.
Народному депутату України
Тимофійчуку В.Я.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
Голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Бойчуку А.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
стурбовані ситуацією, що склалася із незабезпеченістю видатків бюджету
Верховинської селищної ради на виплату заробітної плати працівникам
бюджетної сфери у 2021 році. Наявне фінансове забезпечення Верховинської
селищної ради на 2021 рік не забезпечує мінімальної потреби в коштах на
виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а саме по установах
культури, при повній потребі необхідно 5981,8 тис.грн., відповідно до рішення
Верховинської селищної ради від 24.12.2020 року «Про селищний бюджет на
2021 рік» передбачено 8330,0 тис.грн., враховуючи те, що заборгованість по
виплаті заробітної плати з районного бюджету станом на 01.01.2021 року
становить 365,3 грн., що складає 5,6 місячних фонди оплати праці.
З метою вирівнювання платіжного балансу селищного бюджету, покриття
видатків на утримання бюджетних установ культури
селищної ради,
забезпечення їх повноцінної діяльності та недопущення соціальної напруги в
населених пунктах Верховинського району, просимо Вашого сприяння у
виділенні додаткових коштів за рахунок додаткової дотації в сумі 5981,8 тис.
гривень.
Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних
питань Верховинської селищної ради.
Прийнято на ІV сесії
Верховинської районної ради
VІІІ демократичного скликання
26 січня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. щодо фінансування Івано-Франківського обласного
центру соціально-психологічної допомоги в селищі Верховина за кошти з
обласного бюджету (додається).
2. Звернення надіслати голові Івано-Франківської обласної ради Сичу
О.М.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, вкрай стурбовані відсутністю
належного фінансового ресурсу з обласного бюджету на утримання ІваноФранківського обласного центру соціально-психологічної допомоги в селищі
Верховина, яка може призвести до закриття єдиного в Івано-Франківській
області закладу, який не просто надає тимчасовий притулок та безоплатне
харчування людям, що потрапляють до нього, але і у співпраці з іншими
структурами вирішує проблеми, через які людина опинилася в кризовій
ситуації.
Кількість мешканців з усієї Івано-Франківської області, які тимчасово
перебували в даному закладі за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. становить
262 особи. За весь період існування у ЦСПД проживало – 1449 осіб.
На даний час в закладі проживає 30 осіб, а саме: дорослих – 13, дітей – 17,
з таких районів – Тлумацька ОТГ (1 сім’я), Верховинський р-н (2 сім’ї і 3
особи), Коломийський р-н (П’ядицьке ОТГ, Малоключівський старостинський
округ – 2 сім’ї, 1 особа), м.Івано-Франківськ (3 сім’ї), Богородчанський р-н (1
сім’я). Центр надає тимчасовий притулок та забезпечує проживаючих
чотирьохразовим харчуванням. Розрахований заклад на одночасне перебування
в ньому не більше 30 осіб, максимальний термін перебування в Центрі
становить 90 діб. Центр не просто надає тимчасовий притулок та безоплатне
харчування людям, що потрапляють до нього, але і у співпраці з відповідними
соціальними службами та іншими структурами вирішує проблеми, через які
людина опинилася в кризовій ситуації (а саме допомога у пошуку житла,
працевлаштування, навчання, перекваліфікація, вирішення юридичних аспектів
проблеми, виготовлення втрачених документів, збір документів на отримання
соціальних виплат та допомоги, психологічна, соціально-педагогічна та
медична допомога). Для цього в Центрі працюють відповідні спеціалісти:
соціальний педагог, психолог, юрисконсульт, медпрацівник. Загалом штат
закладу складає 12 осіб.
З серпня 2015 року у Центрі функціонує відділення матері та дитини, де
проживають матері з новонародженими дітьми та жінки на сьомому-дев’ятому
місяці вагітності.
Центр фінансується з обласного бюджету. Сума бюджетних призначень
на утримання Центру в 2020 році становила 1 726 340,00 грн., з них: з/плата з

нарахуванням – 944 700,00 грн., комунальні платежі - 243 796,00 грн., інші
видатки – 537 844,00 грн.
На 2021 рік фінансування закладу передбачено тільки на 6 місяців в сумі
999 700, 00 грн., з них: з/плата з нарахуванням – 587 300,00 грн., комунальні
платежі – 146 900,00 грн., інші видатки – 265 500,00 грн.
Враховуючи викладене, депутати Верховинської районної ради просять
посприяти збереженню даної установи та в подальшому забезпечувати
фінансування Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної
допомоги в селищі Верховина за кошти з обласного бюджету.
Сподіваємося на позитивне вирішення важливого питання для
подальшого надання соціально-психологічної допомоги мешканцям всієї ІваноФранківської області.
Прийнято на четвертій сесії
Верховинської районної ради
VІIІ демократичного скликання
26 січня 2021 року

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо виділення додаткових
коштів для Верховинської
селищної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Президента України Зеленського В.О., Прем»єрміністра
України
Шмигаля Д.А.,
Міністра фінансів
України
Марченка С.М., народного депутата України Тимофійчука В.Я., голови ІваноФранківської обласної ради Сича О.М. та голови Івано-Франківської ОДА
Бойчуку А.М. щодо виділення додаткових коштів Верховинській селищній раді
на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери у 2021 році
(додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та на
веб-сайті районної ради.
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

Президенту України
Зеленському В.О.
Прем»єр-міністру України
Шмигалю Д.А.
Міністру фінансів України
Марченку С.М.
Народному депутату України
Тимофійчуку В.Я.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
Голові Івано-Франківської ОДА
Бойчуку А.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
стурбовані ситуацією, що склалася із незабезпеченістю видатків бюджету
Верховинської селищної ради на виплату заробітної плати працівникам
бюджетної сфери у 2021 році. Наявний фінансовий ресурс Верховинської
селищної ради на 2021 рік не забезпечує мінімальної потреби в коштах на
виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, при повній потребі
необхідно 206376,7 тис.гривень, а відповідно до рішення Верховинської
селищної ради від 24.12.2020 року «Про селищний бюджет на 2021 рік»
передбачено 160453,5 тис.гривень з урахуванням заборгованості станом на
01.01.2021 року, виходячи з вищенаведеного незабезпеченість
по
Верховинській селищній раді складає 45923,2 тис.гривень, з них:
- по установах, що фінансуються за рахунок коштів базової дотації, додаткової
дотації переданої з державного бюджету та власних надходжень селищного
бюджету – 38913,1 тис.гривень, що складає 5,5 місячних фондів оплати праці
(в тому числі заборгованість станом на 01.01.2021 року - 2786,4 тис.гривень,
або 0,4 місячного фонду оплати праці);
- по установах освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції - 7010,1
тис.гривень, або це становить 0,8 місячного фонду оплати праці.
З метою вирівнювання платіжного балансу селищного бюджету, покриття
видатків на утримання бюджетних установ селищної ради, забезпечення їх
повноцінної діяльності та недопущення соціальної напруги в населених
пунктах громади, просимо Вашого сприяння у виділенні додаткових коштів за
рахунок додаткової дотації у сумі 45923,2 тис.гривень.
Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних
питань Верховинської селищної ради.
Прийнято на ІV сесії
Верховинської районної ради
VІІІ демократичного скликання
26 січня 2021 року

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо виділення додаткових
коштів на електроенергію
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до голови Івано-Франківської обласної ради
Сича О.М. та голови Івано-Франківської ОДА Бойчука А.М. щодо виділення
додаткових коштів Верховинській селищній раді на оплату за електроенергію у
2021 році (додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та на
веб-сайті районної ради.
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

Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
Голові Івано-Франківської ОДА
Бойчуку А.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
глибоко обурені значним подорожчанням вартості електроенергії та
попередньою відміною трьох тарифного обліку електроенергії, що призвело до
неспроможності оплати за використану електроенергію із-за відсутності коштів
у Верховинському селищному бюджеті. Так як Верховинський район не
газифікований, тому бюджетні установи для опалення своїх приміщень
використовують електроенергію, а загальноосвітні навчальні заклади такі як
Верховинська, Ільцівська, Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Буковецька
гімназія повність опалюються за рахунок електроеннергії і на протязі багатьох
років оплачували за її використання по трьох тарифному обліку, а в наслідок
відміни нічного тарифу та подорожчання вартості електроенергії склалася така
ситуація, що у Верховинському селищному бюджеті відсутні асигнування на
оплату за електроенергію на 2021 рік і незабезпеченість становить 604,6
тис.гривень. Названа ситуація загрожує функціонуванню загальноосвітніх
навчальних закладів та бюджетних установ, що призведе до зростання
соціальної напруги серед населення, несплаті та відключення їх від
електропостачання і поставить під загрозу зриву виконання статутних вимог.
Враховуючи вищенаведене, депутати Верховинської районної ради просять
Вашого сприяння щодо виділення додаткових коштів в сумі 604,6 тис.гривень
Верховинському селищному бюджету на своєчасну оплату за електроенергію.
Заздалегідь вдячні за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних
питань Верховинської селищної ради.
Прийнято на ІУ сесії
Верховинської районної ради
УІІІ демократичного скликання
26 січня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Звіт голови райдержадміністрації про підсумки
виконання програми соціально-економічного і
культурного розвитку району та виконання
повноважень, делегованих районною радою
районній державній адміністрації за 2020 рік
Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально – економічного і
культурного розвитку району за 2020 рік слід відмітити, що робота органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання району
у звітному періоді спрямовувалась на реалізацію заходів програми соціальноекономічного 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.
Промисловий комплекс району представляють дев’ять підприємств: вісім
підприємств належать до деревообробної галузі і одне до харчової
(виробництво карпатських фіто чаїв, цикорію). У зв’язку з особливостями
району, велика кількість суб’єктів господарювання зайнята в деревообробній
галузі та у сфері туризму. Станом на 10.01.2021 року за даними Верховинського
відділення Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів
підприємницької діяльності в районі налічує 1349 осіб, а саме: 396 –
юридичних осіб та 953 – фізичні особи підприємці.
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
305,250 тисяч гривень. Дані кошти передбачені для надання безвідсоткової
фінансової допомоги на поворотній основі суб’єктам підприємницької
діяльності, які працюють в пріоритетних для нашого району галузях діяльності.
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 2020 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти
освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну
суму 49600,313 тис. грн.
З державного бюджету:
- із фонду регіонального розвитку на будівництво дитячого садка на 40
місць в с. Верхній Ясенів, освоєно кошти в сумі 9231,583 тис. грн.;
- із субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій передбачено кошти в сумі 2294,454 тис. грн.,
зокрема:
- на співфінансування будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній
Ясенів - 1322,592 тис. грн.;
- на нове будівництво майданчика зі штучним поліуретановим покриттям
для Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів вартістю робіт 920,000 тис. грн.;
- з Державної програми «Спроможна школа для кращих результатів»
виділено кошти в сумі 10000,000 тис. грн. на проведення капітального ремонту
Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст., де внаслідок виникнення грибка уражено
підлогу, стіни та фундамент приміщення. Підряднику профінансовано кошти в
сумі 9468,105 тис. грн. за виконані роботи.
З обласного бюджету виділено кошти в сумі 1860,369 тис. грн. Із
Програми розвитку місцевого самоврядування виділено та профінансовано
кошти в сумі 900,000 тис. грн.. З обласного фонду охорони навколишнього
середовища виділено 9888,346 тис. грн.,( з яких освоєно - 8886,447 тис. грн)
для проведення окремих природоохоронних заходів на 9 об’єктах району.
Із районного бюджету виділені кошти в сумі 1405,396 тис. грн.
Значна увага приділялася соціальному захисту населення району.
Станом на 01.01.2021 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4787 осіб пільгових категорій.
Нараховано і профінансовано державних соціальних допомог на загальну суму
134157,1 тис.грн..
На реалізацію заходів Районної програми соціального захисту населення
Верховинського району на 2020 рік (одноразові грошові допомоги громадянам,
грошові допомоги на ліквідацію пожеж, інших стихійних явищ тощо)
профінансовано 376 тис.грн.
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 із загальним
фінансуванням 272100 грн.
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.
Станом на 31 грудня 2020 року на проведення культурно – мистецьких,
спортивних та молодіжних заходів витрачено кошти на суму 71 501. грн.

З метою реалізації заходів та завдань відповідних сфер та галузей у 2020
році в районі затверджено 48 цільових програм із загальною сумою
фінансування 8197,760 тис.грн. Станом на 01.01.2021 року профінансовано
6842,956 тис.грн.
Згідно із статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та статтею 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з
урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1.Звіт голови райдержадміністрації про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району та виконання повноважень,
делегованих районною радою районній державній адміністрації за 2020 рік
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 2021 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 забезпечувати реалізацію заходів
Програми соціально-економічного і культурного розвитку району на 2021 рік з
питань, що належать до їх відання, вносити пропозиції і рекомендації при
розгляді ходу її виконання на сесіях районної ради.
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 (В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Четверта сесія
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника» на укладення договору
оренди
Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,
розглянувши лист Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» від 18 січня 2021 року,
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого і
середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Дозволити Державному вищому навчальному закладу «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» укласти договір оренди
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад
Верховинського району, площею 34,4 кв.м., що знаходиться за адресою ІваноФранківська обл., селище Верховина, вул. Мстислава,2 з метою розміщення
їдальні терміном на 2 роки 11 місяців.
2. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» 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 за комунальне майно спільної власності територіальних громад
Верховинського району, затвердженої рішенням районної ради від 26 січня 2021
року.
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
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про оренду майна спільної власності
територіальних
громад
Верховинського району
Згідно із статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись Законами України «Про оренду державного та
комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року №
483, враховуючи пропозиції 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. Затвердити:
1.1 Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної
власності територіальних громад Верховинського району (Додаток 1).
1.2. Орендні ставки за використання комунального майна спільної
власності територіальних громад Верховинського району (Додаток 2).
1.3. Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди
комунального майна спільної власності територіальних громад Верховинського
району (Додаток 3).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25
червня 2010 року «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за
оренду майна що належить до спільної власності територіальних громад
району».
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 26 січня 2021 року
Методика
розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної власності
територіальних громад району.
1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційноекономічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені
частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» (далі – Закон), за договорами оренди, що укладаються
Верховинською районною радою, уповноваженим органом Верховинської
районної ради, або за погодженням ради – комунальними підприємствами
Верховинської районної ради, в яких майно перебуває на праві господарського
відання та інше окреме індивідуально визначене майно. Орендна плата - це
встановлений договором оренди платіж у грошовій формі, який орендар
сплачує за користування майном на умовах, визначених у договорі оренди (в
тому числі розмір платежу, терміни внесення тощо) та незалежно від наслідків
господарської та іншої діяльності.
2. До плати за оренду нерухомого майна та іншого окремого
індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання
орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод
зобов'язуються надавати орендарю комунальне підприємство, на балансі якого
перебуває це майно.
Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно
кільком
підприємствам,
організаціям,
і
прибудинкової
території
розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу
роботи електроприладів, систем тепло і водопостачання, каналізації за
спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру
займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
3. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій
послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який
визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди
розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі оренди захисних споруд цивільного захисту під час розрахунку
розміру орендної плати за базовий місяць застосовується коефіцієнт 0,9.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна
фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики)
розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл = (Вп х Сор) / 100,
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення
незалежної оцінки, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики (у разі
укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» або для договорів оренди, строк дії
яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).
Розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за
формулою:
Опл.міс = Опл / 12
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,
грн.
У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і
датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один
повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди
встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди
на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за
базовий місяць.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один
місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в
разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується
погодинна орендна плата.
Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
Опл.доб = Опл.міс / 30,
де

Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;
Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:
Опл.пог = Опл.доб / 24,
де

Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;
Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується
орендодавцем.
4. Розмір річної орендної плати за єдиний майновий комплекс
комунального підприємства (його відокремленого структурного підрозділу)
визначається за формулою:
Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки
об’єкта оренди, грн.;
Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час
оцінки об’єкта оренди, грн.;
Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів),
визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.
Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові
комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:
Опл.міс = Опл / 12
де О пл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,
грн.
5. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після
перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за
базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл.міс = Опл./12 х Ід.о х Ім,
де Опл.міс – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;
Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,
грн.;
Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або
стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за
період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа
першого місяця оренди.
6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на
індекс інфляції за поточний місяць.
7. Незалежна оцінка об'єкта оренди повинна враховувати його
місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

8. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати
оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
9. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від
осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15
Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами,
установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка
запропонувала найвищий розмір орендної плати. Потенційні орендарі подають
свої закриті цінові пропозиції згідно з Порядком передачі в оренду державного
та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2020 року № 483.
10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна та
індивідуально визначеного майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:
бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного
бюджету;
структурним підрозділам апарату Міністерства оборони, Служби безпеки
України, судів, судової охорони, прокуратури;
асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;
організаціям Українського товариства сліпих та Українського товариства
глухих;
народним депутатам України і депутатам місцевих рад для розміщення
громадської приймальні – за площу до 20 кв.м включно.
Розмір місячної орендної плати для розміщення антен стільникового
зв’язку, СDMA зв’язку, мобільного зв’язку, становить 15 000,00 грн. Розмір
орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування
розміру орендної плати на індекс інфляції за період з моменту набрання
чинності цього рішення до останнього числа першого місяця оренди.
Рішенням Верховинської районної ради для орендарів може
встановлюватися інший розмір орендної плати, ніж передбачений цією
Методикою. Звернення щодо встановлення окремо визначеного розміру
орендної плати на наступний бюджетний рік орендарями подаються на ім’я
голови районної ради, як правило, до першого серпня поточного року.
Орендна плата в розмірі, встановленому згідно з абзацом п’ятим цього
пункту, не застосовується в разі оренди нерухомого майна для розміщення
засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру;
- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали
зарубіжних засобів масової інформації;
- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності
яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання,
технічних засобів мовлення.
11. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого окремого
індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не

менше 10 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в
оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована
відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому
аукціоні.
12. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту
10 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна
плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за
базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше
ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць
оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на
індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий
місяць.
13. Якщо орендна плата визначена відповідно до пункту 10 цієї Методики або
за наслідками проведення аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди,
наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається
шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс
інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січеньгрудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається
шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому
році, на середньорічний індекс інфляції такого року.
14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві
орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну
платежу.
16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві,
зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-ти
денний термін від дня одержання його письмової заяви.
17. У разі, коли орендодавцем майна є районна рада, орендна плата
100-відсотково спрямовується до районного бюджету.
18. У разі, коли орендодавцем майна є бюджетна установа, організація,
яка утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету або комунальне
підприємство районної ради, 70 відсотків орендної плати спрямовується ним
до районного бюджету, а 30 відсотків залишається установі чи підприємству.
Кошти, отримані підприємством від оренди комунального майна, мають
спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному стані.
19. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для
розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
У разі суборенди частини нежитлових приміщень орендна плата за таку
частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості
орендованого приміщення.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати
орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який
передає в суборенду орендоване майно.

У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати
орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що
перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується
суборендарем на рахунок районного бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і
тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці
за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до бюджету здійснює
орендодавець.
У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення
розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.
20. Виконавчий апарат
районної ради уповноважений надавати
роз’яснення з питань застосування цієї Методики.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

Додаток№2
до рішення районної ради
від 26 січня 2021 року
Орендні ставки
за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх
структурних підрозділів)
№

Найменування

з/п
1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (їх
структурних підрозділів):

1.1

Автомобільного транспорту

Орендна
ставка,
відсотків

15

Орендні ставки
за використання комунального майна спільної власності територіальних
громад району
№
з/п

Використання орендарем нерухомого майна
за цільовим призначенням

Орендна
ставка,
відсотків
200

1

Розміщення:

1.1

казино, інших гральних закладів, гральних автоматів,
банкоматів

1.2

пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну
валюти

2

Розміщення:

2.1

комунікаційного
обладнання
базових
станцій
стільникового зв’язку, СDMA зв’язку, мобільного
зв’язку, терміналів систем миттєвих платежів

2.2

аптечних кіосків, пунктів у закладах охорони здоров’я
60

3

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають
послуги з стаціонарного зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з
доступу до Інтернет

4

Розміщення:

50

100

4.1

банків, інших фінансових установ, ломбардів, бірж,
брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських
контор (агентств нерухомості)

4.2

суб’єктів
господарювання,
що
провадять
туроператорську та турагентську діяльність, готелів

4.3

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,
виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, антикваріату, зброї

4.4

аптек, аптечних кіосків, пунктів (крім тих, які
розміщуються в закладах охорони здоров’я)

4.5

ресторанів з нічним режимом роботи

4.6

суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську
діяльність з медичної практики у медичних закладах

5

Розміщення:

5.1

торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі та
промислові товари, засоби гігієни

6

Розміщення:

6.1

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні
послуги

6.2

виробників реклами

6.3

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв,
кабінетів масажу, тренажерних залів

6.4

ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів

6.5

організація
концертів
розважальної діяльності

6.6

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з
ремонту об’єктів нерухомості

6.7

клірингових установ

6.8

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування
та ремонт автомобілів

6.9

майстерень з ремонту ювелірних виробів

6.10

науково-дослідних установ, крім бюджетних

6.11
6.12

40

35

та

іншої

видовищно-

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські
роботи
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у

сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
6.13

редакцій засобів масової інформації:

6.13.1

- рекламного характеру

6.13.2

6.13.3

6.13.4

- тих, що засновані в Україні міжнародними
організаціями або за участю юридичних чи фізичних
осіб інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску
становлять матеріали іноземних засобів масової
інформації
- тих, що засновані за участю суб’єктів
господарювання, одним із видів діяльності яких є
виробництво та постачання паперу, поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення

6.14

видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що друкуються іноземними
мовами

6.15

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у
пункті 8 цієї Методики та пункті 6.13 цього додатку

6.16

крамниць-складів, магазинів-складів

6.17

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

6.18

торговельних об’єктів з продажу:

6.18.1

- продовольчих товарів, у тому числі алкогольних та
тютюнових виробів

6.18.2

- промислових товарів, що були у використанні

6.18.3

- автомобілів, автотоварів

6.18.4

- відео- та аудіопродукції

6.18.5

- окулярів, лінз, скелець

6.18.6

- поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої
відео- та аудіопродукції, що призначається для
навчальних закладів

6.19

транспортних підприємств з перевезення пасажирів та
вантажів

6.20

суб’єктів господарювання, що надають
пов’язані з переказом грошей (крім банків)

6.21

суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і надають послуги з перевезення та
доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська
служба)

послуги,

6.22

ветеринарних аптек

6.23

ветеринарних
лікарень
ветеринарної медицини

6.24

суб’єктів господарювання, що надають послуги з
утримання домашніх тварин

6.25

рибних господарств

6.26

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з
організації шлюбних знайомств та весіль

6.27

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з
вирощування квітів, грибів

6.28

закладів ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлених централізовано для споживання в інших
місцях

6.29

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

6.30

приватних навчальних закладів

6.31

проведення навчальних та освітніх занять суб’єктами
підприємницької діяльності

6.32

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

6.33

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів,
виданих іноземними мовами

6.34

проведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі

7

Розміщення:

7.1

ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв

7.2

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

7.3

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих
товарів

7.4

суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську
діяльність з медичної практики

7.5

офісних приміщень

7.6

складів

8

Розміщення:

8.1

магазинів, що здійснюють торгівлю промисловими та
продовольчими товарами вітчизняних підприємств-

(клінік),

лабораторій

25

20

товаровиробників
8.2

спеціалізованих спортивних організацій, проведення
фізично-оздоровчої та спортивної роботи

8.3

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних та медичних закладах,
в адміністративних будівлях

9

Розміщення:

9.1

орендарів для організації та проведення науковопрактичних, культурних, мистецьких, громадських,
суспільних та політичних заходів на строк, що не
перевищує п’яти календарних днів протягом шести
місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам
виборчого процесу з метою проведення публічних
заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період
виборчої компанії

9.2

державних
установ

9.3

громадських організацій, які здійснюють діяльність у
сфері права

10

Розміщення:

10.1

орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що
є суб’єктами малого підприємництва, які провадять
виробничу діяльність безпосередньо на орендованих
виробничих площах (крім офісів)

10.2

місцевих редакцій засобів масової інформації

10.3

підсобні приміщення (у тому числі кладові) та гаражі

10.4

студії з виробництва кіно-, відеофільмів та телевізійних
програм, крім тих, що містять матеріали еротичного
характеру

11

Розміщення:

11.1

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

11.2

проведення виставок образотворчої та книжкової
продукції, виробленої в Україні

15

банків,

інших

державних

фінансових

10

7

Розміщення об’єктів поштового зв’язку на площі, що
використовується для надання послуг поштового
зв’язку

6

13

Розміщення:

5

13.1

службових приміщень
підприємств

12

та

офісів

комунальних

13.2

оздоровчих закладів для дітей та молоді

13.3

санаторно-курортних закладів для дітей

13.4

суб’єктів господарювання, що надають побутові
послуги населенню, а саме: перукарень, майстерень з
ремонту взуття, ательє з пошиття та ремонту одягу,
майстерні з ремонту годинників, ремонту побутових
приладів, ремонту парасольок, майстерень з ремонту
касових апаратів; пралень

13.5

майстерень художників, скульпторів,
майстрів площею не більше 50 кв.м.

13.6

громадської приймальні народних депутатів України і
депутатів місцевих рад

13.7

суб’єктів господарювання, що надають послуги по
управлінню, утриманню будинків, споруд та
прибудинкових
територій
житлового
фонду;
розміщення диспетчерів суб’єктів господарювання, які
надають послуги з диспетчеризації ліфтового
господарства

14

Розміщення
льохів,
топкових,
приміщень
з
евакуаційним виходом, овочесховищ, вбиралень,
коридорів

4

15

Розміщення:

3

15.1

народних

державних організацій (установ, закладів), що частково
фінансуються з державного та обласного бюджетів,
крім вказаних у пункті 10

15.2

державних організацій (установ, закладів), які
фінансуються з державного бюджету, крім вказаних у
пункті 10

15.3

територіальних відділень та структурних підрозділів
Головного управління юстиції

15.4

державних та комунальних підприємств, установ,
організацій у сфері культури і мистецтв чи громадських
організацій у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національних творчих спілок або їх членів під творчі
майстерні)

16

Розміщення:

16.1

бібліотек, архівів

16.2

музеїв

16.3

дитячих молочних кухонь

16.4

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів

2

для пільгових категорій громадян
16.5

спортивних організацій, що проводять заняття з дітьми
та молоддю

16.6

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що проводять
заняття з дітьми та молоддю, які не фінансуються з
місцевого бюджету

16.7

приватних закладів освіти для провадження освітньої
діяльності

17

Розміщення громадських, релігійних та благодійних
організацій на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить:

17.1

за площу (до/включно) 50 кв.м

3

17.2

якщо площа більша 50 кв.м, то за решту

7
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Розміщення громадських організацій ветеранів для
розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

18.1

за площу (до/включно) 100 кв.м

1

18.2

якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

19

Розміщення реабілітаційних установ для осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення
таких реабілітаційних установ:

19.1

за площу (до/включно) 100 кв.м

4

19.2

якщо площа більша 100 кв.м, то за решту

7

20

Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду
за особами з фізичними чи розумовими вадами, центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних
гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та
дитини, центрів соціально-психологічної допомоги,
центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді, усіх форм власності

1

21

Розміщення
громадських
організацій
осіб
з
інвалідністю на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить:

21.1

за площу (до/включно) 10 кв.м

1

21.2

якщо площа більша 10 кв.м, то за решту

7
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Інше використання нерухомого майна

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
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Світлана Ілійчук

Додаток№3
до рішення районної ради
від 26 січня 2021 року
Порядок
виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна
спільної власності територіальних громад району
Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального
майна спільної власності територіальних громад району (далі - Порядок)
розроблений на вимогу статті 26 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», з метою встановлення механізму організації та
здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та за
використанням орендованого майна спільної власності територіальних громад
району
1. Контрольні заходи.
1.1. Контрольними заходами у сфері оренди комунального майна є:
- постійний контроль за виконанням умов договору оренди та за
використанням переданого в оренду майна відповідно до умов договору
оренди;
- періодичний документальний комплексний контроль за виконанням умов
договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди відповідно до умов
договору оренди;
- постійний контроль щодо вчасного перерахування Балансоутримувачами
частини отриманих коштів за оренду до районного бюджету.
1.2. Під час здійснення контрольних заходів їх учасники керуються
законодавством України, нормативно-правовими актами районної ради, цим
Порядком та договором оренди.
2. Контрольними функціями у сфері оренди комунального майна спільної
власності територіальних громад району наділені:
- орендодавці комунального майна, визначені в договорах оренди;
- балансоутримувачі комунального майна;
- фінансове управління райдержадміністрації.
2.1. Контрольними функціями у сфері оренди комунального майна можуть
бути наділені інші підприємства, установи, організації, заклади комунальної
власності на підставі відповідних рішень районної ради, договорів оренди.
2.2. Уповноважений орган управління може ініціювати та брати участь у
проведенні комплексного документального контролю за виконанням умов
договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди.
3. Від імені орендодавця щодо договорів оренди, укладених районною
радою, здійснює виконавчий аппарат районної ради.

4. Від імені орендодавця контрольні функції щодо вчасної сплати
орендарем коштів за оренду до районного бюджету здійснює фінансове
управління райдержадміністрації.
5.Фінансове управління здійснює постійний контроль щодо вчасного
перерахування Балансоутримувачами частини отриманих коштів за оренду до
районного бюджету.
6. З метою забезпечення контрольних заходів фінансове управління,
виконавчий
аппарат
районної
ради,
може
надсилати
запити
балансоутримувачам чи іншим підприємствам, установам, організаціям
комунальної власності для отримання інформації з питань щодо виконання
орендарем зобов'язань, передбачених договором оренди. Відповіді на такі
запити адресати надають фінансовому управлінню, виконавчому аппарату
районної ради у строки, передбачені запитом.
6.1. Балансоутримувачі щомісячно до 10 числа місяця, наступного за
звітним, звітують перед фінансовим управлінням про стан розрахунку
орендарів в частині фактично отриманої та спрямованої до районного бюджету
орендної плати.
6.2. Балансоутримувачі щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за
звітним, звітують перед виконавчим аппаратом районної ради про стан
розрахунку орендарів по сплаті орендної плати за формою, встановленою
відділом.
7. Балансоутримувачі несуть відповідальність за нарахування, своєчасність
сплати орендарями орендної плати, оперативне реагування на несвоєчасну
сплату орендарями орендної плати, вчасне перерахування частини отриманих
коштів за оренду до районного бюджету.
8. Під час здійснення контрольних заходів балансоутримувачем
перевіряються: цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове
використання визначено договором оренди); технічний стан об’єкта оренди
(перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу); відповідність займаної
орендарем площі акту приймання-передавання орендованого майна;
наявність/відсутність суборенди; відшкодування коштів за оцінку та інших
передбачених договором платежів; надходження плати за оренду (щомісяця);
наявність чинного договору страхування об'єкта оренди (відсутність
заборгованості зі сплати страхових платежів); виконання договору про
відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та оплати
за комунальні послуги (щомісяця).
9. Під час здійснення контрольних заходів орендодавцем перевіряються:
сплата орендарем орендної плати за оренду на підставі інформації
балансоутримувачів про стан розрахунку орендарів по сплаті орендної плати. У
разі виявлення орендодавцем порушень інших умов договору оренди,
орендодавець повідомляє орендаря та балансоутримувача про виявлені
порушення.

10. У ході здійснення контрольних заходів балансоутримувач,
орендодавець повідомляє орендаря про виявлені порушення з вимогою
усунення вказаних порушень у запропоновані строки.
У разі якщо протягом зазначеного строку орендар не усунув порушення
умов
договору
оренди
та/або
використання
майна,
орендодавець/балансоутримувач вживає відповідних заходів згідно з вимогами
чинного законодавства.
11. У разі недопущення на об’єкт оренди уповноважених представників
орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу управління для
здійснення контролю, цей факт підтверджується актом про не допуск. Акт
складається у двох примірниках, один з яких надсилається орендарю.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо повернення ліквідованих
та реорганізованих життєво
важливих установ та організацій
району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Постанови Верховної Ради України
від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»,
районна рада
вирішила:
1.
Схвалити звернення районної ради про повернення
ліквідованих та реорганізованих життєво важливих установ та
організацій Верховинського району (додається).
2.
Надіслати рішення районної ради Прем’єр -міністру
України Шмигалю Д.А., голові Державної фіскальної служби України
Мельнику В.І., Генеральному прокурору України Венедіктовій І.В.,
голові правління Пенсійного фонду України Капінусу Є.В., голові ІваноФранківської обласної державної адміністрації Бойчуку А.М., та
голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.
3.
Рішення опублікувати у засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті районної ради.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д.А.
Голові Державної фіскальної
служби України
Мельнику В.І.
Генеральному прокурору
України
Венедіктовій І.В.
Голові правління Пенсійного
фонду України
Капінусу Є.В.
Голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Бойчуку А.М.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, вважаємо, що
згідно з утворенням відповідно до Постанови Верховної Рад и
України від 17.07.2020 року № 807-ІХ Верховинського району,
необхідно повернути ліквідовані та реорганізо вані життєво важливі
установи та організації.
Починаючи з 2012 року, в Україні почали ліквідовувати або
реорганізовувати створені в районах територіальні органи як
структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Так, в
грудні 2012 року ліквідована Верховинська санепідемстанція,
функції державного санепіднагляду передані новоство реному
Косівському відділенню. Це призвело до втрати єдиної у районі
бактеріологічної лабораторії, за
результатами
роботи
якої
підтверджуються
інфекційні
діагнози,
виявляються
носії
інфекційних захворювань, проводяться медичні огляди населення
тощо. У наступному році реорганізовано Державну податкову
інспекцію у Верховинському районі . Вона стала підрозділом
Коломийського управління ГУ ДФС в Івано -Франківській області. В
результаті, значно зменшуються надходження до бюджету, а
високопрофесійні спеціалісти позбавлені місця праці.

Наступними кроками децентралізаційної політики, які
негативно позначились на функціонуванні районних служб, стали:
реорганізація прокуратури Верховинського району, управління
Пенсійного фонду в районі та ряду інших державних структур
районного рівня. Це призвело до значного погіршення управлінських
функцій структурними підрозділами державної влади на місцях,
значного зниження якості роботи та надання відповідних послуг, а
також відчутних фінансових втрат у бюджетній політиці району,
значного скорочення працюючих і непоправних втрат фахових
спеціалістів, зростання безробіття населення.
На даний час, позитивним моментом є поверення у
Верховинський район Верховинського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Для
забазпечення законності на території Верховинського району, разом з відділом
поліції вважаємо за необхідне обов’язкове збереження прокуратури
Верховинського району.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на утворення
Верховинського району, просимо повернути ліквідовані та
реорганізовані установи й організації районного рівня центральних
органів виконавчої влади для нормалізації управлінських функцій та
забезпечення подальшого розвитку району.
Прийнято на черговій
четвертій сесії Верховинської
районної ради VIІI
демократичного скликання 26
січня 2021 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 03.07.2020 року
«Про затвердження списку присяжних
Верховинського районного суду»

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у
зв’язку із службовою необхідністю та враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Н.Кіндратяк), районна рада
вирішила:
1. Внести зміни в Додаток до рішення районної ради від 03.07.2020 року
«Про затвердження списку присяжних Верховинського районного суду»:
1.1. Виключити зі Списку присяжних Верховинського районного суду
Філипчука Юрія Юрійовича, 04.05.1979 р.н., проживає у селищі Верховина.
1.2. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду
Григорчук Віру Василівну, 03.04.1992 р.н., проживає у селищі Верховина,
завідувач Центру дитячої та юнацької творчості.
1.3. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду
Федоровича Миколу Миколайовича, 30.05.1986 р.н., проживає у селі Буковець,
головний економіст Верховинського районного лісгоспу.
1.4. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду
Волинюк Оксану Семенівну, 29.08.1963 р.н., проживає у селищі Верховина,
директор Верховинського ліцею №1 Верховинської районної ради.
2.
Надіслати дане рішення територіальному управлінню Державної
судової адміністрації України в Івано - Франківській області та
Верховинському районному суду.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної 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
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2021 року
селище Верховина
Про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури за 12 місяців 2020 року
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та
заслухавши інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Ю.Соломчака про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності Верховинського
відділу Надвірнянської місцевої прокуратури за 12 місяців 2020 року,
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 (Н.Кіндратяк)
районна рада
вирішила:
1. Інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Ю.Соломчака про стан законності, боротьби зі злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності Верховинського
відділу Надвірнянської місцевої прокуратури за 12 місяців 2020 року взяти до
уваги (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та
правопорядку (Н.Кіндратяк).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

