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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Позачергова дев’ята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  14 липня  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 09.07.2021 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 

рік»,  рішенням районної ради від 24.12.2020 року «Про районний бюджет на 

2021 рік», рішенням Верховинської селищної ради від 09.07.2021 року №144-

9/2021 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік», 

рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань податків, бюджету і 

фінансів від 12.07.2021 року №8, районна рада  

 

       вирішила: 

 

          1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  станом 

на 01.07.2021 року по спеціальному фонду   районного бюджету в сумі  

202750 гривень, що надійшли як повернення наданих кредитів по Програмі 

розвитку малого та середнього підприємництва  головному  розпоряднику 

коштів районного бюджету - районній раді за  КПКВК 0110150  КЕКВ 2111, 

2120,  передавши зазначені призначення до загального фонду районного 

бюджету.        

           2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 400000 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. 

           3. Збільшити  обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 30000 гривень, спрямувавши їх головному  

розпоряднику коштів районного бюджету - районній раді за  КПКВК 0110150 

КЕКВ 2111, 2120, уклавши договір про передачу міжбюджетних трансфертів 

між  Верховинською районною та Верховинською селищною радами. 

4. 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 20000 гривень,  відповідно 

збільшивши їх за  КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 – 15000 гривень, КЕКВ 2240 – 

5000 гривень.    

         5. Контроль  за   виконанням  цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради  з питань податків, бюджету і фінансів 

(О.Петріянчук). 

 

 

 

Голова районної ради                                                           Юрій Філипчук  
 

  



               

     

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Позачергова дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 липня  2021 року 

селище Верховина 

 

Про реорганізацію та зміну  

структури виконавчого апарату 

районної ради 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), беручи до уваги лист 

фінансового управління Верховинської РДА від 23.03.2021 року №104/02-

18/06/18 про заходи щодо економії бюджетних коштів, з метою забезпечення 

виконавчим апаратом районної ради здійснення повноважень, визначених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та оптимізації 

структури виконавчого апарату районної ради, районна рада 

вирішила: 
 

1. У зв’язку із змінами в організації роботи затвердити з 15.09.2021 року 

нову структуру виконавчого апарату районної ради згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність з 15.09.2021 року рішення 

районної ради від 10.12.2020 року «Про реорганізацію та зміну структури 

виконавчого апарату районної ради». 

3. Голові районної ради Ю.Філипчуку затвердити новий штатний розпис 

виконавчого апарату районної ради відповідно до цього рішення. 

4. Доручити голові районної ради здійснити передбачені чинним 

законодавством заходи, пов’язані зі змінами у структурі виконавчого апарату 

районної ради. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 14.07. 2021 року 
 

Структура і чисельність виконавчого апарату районної ради 

№  Назва структурного підрозділу    Кількість 

штатних 

п/п  та посада 

одиниць 

1. Голова районної ради       1 

2. Заступник голови районної ради     1 

3. Керуючий справами виконавчого апарату  

районної ради        1 

  

4. Радник - консультант голови районної ради   1 

 

Відділ організаційного забезпечення, діяльності ради, її постійних 

комісій, депутатів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату 

районної ради 

5. Начальник відділу організаційного забезпечення,  1 

діяльності ради, її постійних комісій, депутатів та зв’язків  

із громадськістю виконавчого апарату районної ради 

6. Головний спеціаліст з питань діловодства, підготовки 1 

проектів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату  

районної ради 

7. Водій районної ради       1 

 

Відділ комунального майна, правового та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

8. Начальник відділу комунального майна, правового та 1 

кадрового забезпечення виконавчого апарату районної ради 

9. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи,   1 

правового забезпечення, захисту прав споживачів та 

поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату  

районної ради 

10.  Головний бухгалтер районної ради    1 

 

Всього        10 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради     Світлана Ілійчук 

  



               

     

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Позачергова дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 липня  2021 року 

селище Верховина 

 

 

Про звернення районної ради 

 

Відповідно до статті 43 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., міністра охорони здоров’я України 

Ляшка В.К., Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ 

України» Родина Р.А., народного депутата України Тимофійчука В.Я., 

голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Онищук С.В., 

голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М., в.о генерального 

директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України Савчука РМ. щодо утворення Верховинського 

районного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України 

(додається). 

2. Звернення опублікувати в газеті ―Верховинські вісті‖ та розмістити на 

Інтернет-сторінці районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції 

об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України та їх сімей 

(Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

  

 



Президенту України 

Зеленському В.О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 
 

Міністру охорони здоров’я 

України  

Ляшку В.К. 
 

Генеральному директору ДУ 

«Центр громадського здоров’я 

МОЗ України» 

Родину Р.А. 
 

Народному депутату України 

Тимофійчуку В.Я. 

Голові Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації  

Онищук С.В. 
 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради 

Сичу О.М. 
 

В.о. генерального директора 

Івано-Франківського обласного 

центру контролю та 

профілактики хвороб МОЗ 

України  

Савчуку Р.М. 

 

Звернення 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради глибоко стурбовані тим, що 

у Верховинському районі Івано-Франківської області відсутній санітарно-

профілактичний заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження і 

зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг 

захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та 

популяційну профілактику захворюваності та боротьбу з епідеміями. 

Верховинський район Івано-Франківської області розташований у 

найвищій частині Українських Карпат. Це єдиний в Україні район, всі 

населені пункти якого мають статус гірських. Лише частина селища 

Верховина знаходиться на рівні 620 м над рівнем моря, а більша частина 



знаходиться набагато вище в горах. Найбільш високогірне село 

Верховинського району розташоване на високогірному перевалі на висоті 

1250 м над рівнем моря. Крім того, це єдиний район області, що межує з 

іншою державою. Район розташований у найбільш високогірній частині 

України та є найвіддаленішим від обласного центру. Відстань від селища 

Верховина до м. Івано-Франківська найкоротшим шляхом становить 150 км. 

Відстань до м. Києва — 650 км; до м. Коломиї — 55 км. Район не має 

залізничного сполучення. Найближча залізнична станція Ворохта 

розташована на відстані 32 км від селища Верховина. Територія району 

становить 125 426 тис. гектарів а населення станом на 01.03.2021 становить 

30 362 осіб, з них міського 5812 (селище Верховина), сільського — 24 550 

осіб. 

Проїзд до району можливий лише через високогірні перевали і часто, 

особливо в зимовий період буває утруднений. Найвіддаленіші села 

Верховинського району, такі як Грамотне, Голошино, Пробійнівка, Зелене, 

Топільче, Шибени, Буркут від селища Верховина Івано-Франківської області 

знаходиться на відстані 55-100 км. 

В селищі Верховина розміщувалась Верховинська СЕС, яка виконувала 

санітарно-профілактичні функції та забезпечувала державний санепіднагляд 

на території Верховинського району. Але так, як в проекті адміністративно- 

територіальної реформи у 2020 році, в її первинній редакції, збереження 

Верховинського району не передбачалося, Верховинська СЕС була 

ліквідована. 

Однак, саме з врахуванням особливостей географічного розташування, 

кліматичних умов, віддаленості окремих сільських населених пунктів від 

адміністративного центру, центральними органами виконавчої влади та 

законодавчою владою були враховані заперечення громадськості і місцевого 

населення і збережено Верховинський район Івано-Франківської області, як 

окрему адміністративно-територіальну одиницю. 

В останні роки в районі активно розвивається туристична сфера. 

Відкриваються нові садиби, будується інфраструктура. В туристичний сезон 

кількість населення району подвоюється. Значна кількість об’єктів 

епідризику розміщена в населених пунктах з якими ускладнене автомобільне 

сполучення на відстані 12- 15 км від центральних садиб. Деякі населені 

пункти району неблагополучні щодо сказу, сибірської виразки, туляремії, 

дифтерії. Річки Білий та Чорний Черемош та їх притоки є джерелом питної 

води жителів району та для значної частини жителів Івано-Франківської та 

Чернівецької областей. На території району велика кількість 

децентралізованих відкритих джерел водопостачання. 

Найближчий центр контролю та профілактики хвороб знаходиться в 

місті Косів, за 40 кілометрів від селища Верховина, і за 100-150 кілометрів 

від деяких сіл Верховинського району і фактично не в змозі виконувати 

санітарно-профілактичні функції, забезпечити державний санепіднагляд, 

збереження і зміцнення здоров’я населення району, соціально-гігієнічний 

моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, 



групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з 

епідеміями, тощо. Це призводить до несвоєчасного обстеження та виявлення 

джерела інфекції та проведення дезінфекційних заходів у вогнищі 

інфекційних захворювань, несвоєчасних та недостовірних результатів 

обстежень якості харчових продуктів та питної води. 

Із врахуванням вищенаведеного, Верховинська районна рада просить 

утворити в єдиному в Україні високогірному районі Верховинський 

районний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. 

 
 

Прийнято на позачерговій 

дев’ятій сесії Верховинської 

районної ради  

VІІІ демократичного скликання 

14 липня 2021 року 

 

 


