
Порядок денний: 

1. Про програму «Розвитку вторинної медичної допомоги в с.Яблуниця 

Веровинського району на 2019 рік». 

2. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. 

3. Про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 

Верховинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів             

Никифоряк Л.М.. 

4. Про присвоєння Верховинському ліцею Верховинської районної ради 

Івано-Франківської області імені Дмитра Ватаманюка. 

5. Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на 

виплату заробітної плати працівників бюджетних установ району в 

2019 році. 

6. Про підтримку рішення Івано-Франківської обласної ради від 

01.03.2019 року № 1081-27/2019 «Про звернення обласної ради про 

небезпеку та шкідливість спалювання сухої трави, стерні, пасовищ, 

лук, інших ділянок з природною рослинністю або її залишками». 

7. Про заходи щодо підтримки Верховинського районного лісгоспу. 

8   Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на 

оплату електроенергії в освітніх закладах району. 

 



                                                                        

                                                                                       

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про програму «Розвитку вторинної  

медичної допомоги в с.Яблуниця  

Верховинського району на 2019 рік» 

 

 

 

  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 програму «Розвитку вторинної медичної допомоги в 

с.Яблуниця Верховинського району на 2019 рік» згідно додатку. 

 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити 

кошти на виконання заходів програми. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 

 

 

 

Голова районної ради        Іван Шкіндюк 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до 

районного бюджету на  2019  рік 

 

    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

Верхньоясенівської сільської ради від 07.02.2019 року, рекомендаціями  

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків  від 

28.03.2019 року, протокол № 112,   районна рада  

 

       вирішила: 

 

    1. Зменшити планові призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів - районної державної адміністрації на суму 142800 

гривень за КПКВК 0217693, передбачені на реалізацію заходів Програми 

соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів району, 

збільшивши бюджетні призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів - районної державної адміністрації за КПКВК 0212152 по програмі 

«Розвитку вторинної медичної допомоги в с.Яблуниця Верховинського 

району на 2019 рік». 

 

         2. Спрямувати залишок коштів медичної субвенції, що склався станом 

на 01.01.2019 року у сумі 174,77 гривень за КПКВМБ 0212010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2282.  

 

3 . Спрямувати залишок коштів загального фонду районного бюджету, 

який склався станом на 01.01.2019 року по субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій в сумі 12100,60 гривень головному 

розпоряднику коштів районного бюджету - фінансовому управлінню 

районної державної адміністрації за КПКВК 3719570 для подальшого 

 



спрямування субвенції Криворівнянській сільській раді на реалізацію 

інвестиційних проектів:  

- капітальний ремонт пришкільного інтернату Криворівнянської ЗОШ І-

ІІІ ступенів ім. М. Грушевського - 6718,60 гривень; 

- капітальний ремонт дитячого садка «Червона шапочка» в с. Криворівня 

- 5382 гривні. 

 

4. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 

суму 8980 гривень, передбачені як трансферти з Верхньоясенівського 

сільського бюджету та планові призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за 

КПКВК 0611010, відповідно збільшивши дохідну частину спеціального 

фонду районного бюджету за кодом доходів 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 8980 гривень та планові призначення головного 

розпорядника коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної 

адміністрації за КПКВК 0611010 для виготовлення проектно-кошторисної 

документації на зовнішнє електропостачання для ЗДО на присілку Довга на 

40 місць.  

 

          5.  Перепланувати бюджетні призначення в межах Програми соціально-

економічного розвитку сільських населених пунктів району, зменшивши їх в 

сумі 100000 гривень по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

районній державній адміністрації за КПКВК 0217693 та відповідно  

збільшивши призначення головного розпорядника бюджетних коштів - 

фінансового управління районної державної адміністрації на суму 100000 

гривень за КПКВК 3719770 для спрямування субвенції Яблуницькому 

сільському бюджету для створення у селі Яблуниця місцевої пожежної 

охорони.  

 

6. Перепланувати бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – районній раді в сумі 25000 гривень, передбачені 

по Районній програмі «Комплексна програма «Збереження і розвитку 

самобутньої етнокультури та  духовності Гуцульщини» з КПКВК 0110180 

КЕКВ 2240 на КПКВК 0110180 КЕКВ 3110 по заходу «Співфінансування 

обласної програми для встановлення пам’ятника  Петру Шекерику–

Дониковому та облаштування скверу його імені», передавши зазначені 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

 

7. Перепланувати бюджетні призначення в сумі 1024300 гривень з 

коду доходів 41020200 «Додаткова дотація передана з державного бюджету 

місцевому бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» на код доходів 

41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 



державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету». 

 

8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій 

щодо розподілу за функціональною та економічними ознаками. 

 

          9. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                              Іван Шкіндюк        



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять п’ята сесія) 

від 28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про притягнення до.. дисциплінарної 

відповідальності директора 

Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Никифоряк Л. М. 

За результами перевірки Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Державною 

службою якості освіти України (лист №01-19/224 від 01.02.2019 року) 

виявлено, що усупереч вимогам пункту 5 Положення про державну 

підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.12.2014  

№1547 (далі- Положення), у книгах обліку та видачі  (реєстрації) свідоцтв і 

додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів  та 

додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей 

«За високі досягнення у навчанні»  та срібних медалей «За досягнення у 

навчанні» відсутні оцінки учнів за державну підсумкову атестацію. 

Відсутній також протокол державної підсумкової атестації з української 

мови учнів 9-Б класу, що є порушенням вимог пункту 5 Положення. 

Не дотримуються у Верховинській ЗОШ І-ІІІ ступенів і нормативів  

оцінювання робіт на державну підсумкову атестацію. Наприклад, у роботах 

учнів  9-Б та 9-В класів  (2017/2018 н.р.) з української мови за курс базової 

середньої освіти відсутні підрахунки допущених помилок, не враховано 

нормативи оцінювання диктанту, що унеможливлює визначення 

об’єктивності оцінювання навчальних досягнень. 

Мають місце порушення санітарно-гігієнічних вимог у частині 

необхідності розміщення початкових класів лише в окремому блоці будівлі, 

ізольованому від приміщень для учнів  інших вікових груп. Так, учні 1-Б 

класу Верховинської ЗОШ І- ІІІ  ступенів навчаються у рекреації старшої 

школи на третьому поверсі, а учні І-В класу – на другому поверсі біля 

навчальних кабінетів 6-7 класів. 

У школі здійснено також непропорційний розподіл учнівського 

контингенту між трьома першими класами, що створює перешкоди для 

здобуття учнями якісної освіти (1 -А клас – 15 учнів, 1-Б клас – 30 учнів, 1-В 

клас -30 учнів). 

   



Формально у Верховинській ЗОШ проводиться атестація педагогічних 

працівників. Зокрема, за відсутності рішення атестаційної комісії школи 

видано наказ директора  від 10.10. 2018 №81 «Про  атестацію педагогів 

школи». Крім того, у згаданому наказі  є посилання на Положення про 

атестацію педагогічних працівників України, яке втратило чинність у 2010 

році. 

Посилання  на нормативно-правові акти, що втратили чинність, є і в 

багатьох  інших наказах директора Верховинської ЗОШ І-ІІІ ст. Наприклад, у 

наказі від 03.09. 2018 №46 «Про укомплектування учнями груп з 

продовженим днем  і закріплення за ними вихователів» є посилання на 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та  Положення про групу 

продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, які втратили 

чинність у липні 2018 року. 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», 

статей 147-149  КЗпП  України, рішення районної ради від 14 березня 2019 

року «Про делегування Верховинській райдержадміністрації окремих 

повноважень засновника закладів освіти», Статуту Верховинської ЗОШ І- ІІІ 

ступенів, враховуючи лист Державної служби якості України №01-19/224 від 

01.02.2019 року «Про результати вивчення», пояснення директора 

Верховинської ЗОШ І- ІІІ ступенів Никифоряк Л. М. від  15 березня 2019 

року №14, пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: 

освіти, культури молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації. Районна рада бере до уваги те, що 

частина порушень виявлених Державною службою якості освіти України на 

даний час усунено.  

Враховуючи вищенаведене районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Оголосити догану директору Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Никифоряк Любові Миколаївні.  

2. Доручити начальнику відділу освіти Верховинської районної 

державної адміністрації Гуцуляку В.В. винести відповідний наказ. 

3. Директору Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Никифоряк Любові 

Миколаївні вжити невідкладних заходів, спрямованих на усунення та 

недопущення в майбутньому виявлених Державною службою якості освіти 

України порушень вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

спорту, національного і духовного розвитку та засобів  масової  інформації 

(О.Чубатько). 

 

 

 

Голова районної ради         Іван  Шкіндюк  



 

 

 

У К Р А ЇН А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про присвоєння Верховинському ліцею  

Верховинськоїрайонної ради 

Івано-Франківської області 

імені Дмитра Ватаманюка 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України №4865–VI від 24.05.2012 року «Про присвоєння 

юридичним особам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»,розглянувши 

звернення  Верховинського ліцею  від 19.02.2019 року №80 «Про 

присвоєнняВерховинському ліцею імені Дмитра  Ватаманюка» та 

враховуючи  рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних 

питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і 

духовного розвитку та засобів масової інформації,  районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Присвоїти Верховинському ліцею  Верховинської районної ради Івано-

Франківської області ім’я Дмитра Ватаманюка. 

 

2. Змінити найменування  Верховинського ліцею Верховинської районної 

ради Івано-Франківської області  на Верховинський ліцей Верховинської 

районної ради Івано-Франківської області імені Дмитра Ватаманюка. 

 

3. Начальнику відділу освіти Верховинської  районної державної  

адміністрації  (В. Гуцуляку) та директору  Верховинського ліцею 

Верховинської районної  ради  Івано-Франківської області (Н. 

Остафійчук) внести необхідні зміни в установчі документи вищевказаного 

освітньогозакладу, забезпечити  проведення   їх  державної  реєстрації та 

 



інших дій, пов’язаних з присвоєнням освітньому закладу імені Дмитра 

Ватаманюка. 

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука та  постійну комісію районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько). 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 



 

 

 

   

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо виділення додаткових коштів 

на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ районув 2019 році 

 

Беручи до уваги звернення ради Верховинської районної профспілки 

працівників освіти і науки України, відповідно до статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до  Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б., голови  Верховної Ради України   Парубія А.В., 

голови Івано-Франківської облдержадміністрації Гончарука О.Р., голови 

Івано-Франківської обласної ради Сича О.М., народних депутатів України 

Княжицького М.Л., Березюка О.Р., Соболєва С.В., Солов’я Ю.І. про 

виділення додаткових коштів на виплату заробітної плати працівників 

бюджетних установ району (додається). 

2. Звернення надіслати Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б., 

голові Верховної Ради України   Парубію А.В, голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної 

ради Сичу О.М., народним депутатамКняжицькому М.Л., Березюку О.Р., 

Соболєву С.В., Солов’ю Ю.І. 

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 та податків (О.Сапріянчук). 

  
 

Голова районної ради                                     Іван Шкіндюк 

 

 



Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

 

Голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

Гончаруку О.Р. 

 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради 

Сичу О.М. 

 

Депутатам Верховної Ради України: 

Княжицькому М.Л., Березюку О.Р., 

Соболєву С.В., Солов’ю Ю.І. 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 
 

Потреба в коштах Верховинського районного бюджету на 2019 рік 

розрахована, виходячи з мінімальної необхідності забезпечення заробітної 

плати  з нарахуваннями, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів 

та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, інших захищених 

статей бюджету та першочергові поточні видатки, що дало б можливість 

забезпечити нормальне функціонування бюджетних установ. 

Однак, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансування видатків з утримання закладів освіти, медична субвенція,  

базова дотація та власні надходження районного бюджету на 2019 рік не 

забезпечують в повному обсязі потреби повноцінного функціонування 

бюджетних установ району, чим порушуються конституційні права громадян 

на основні соціальні гарантії та недотримуються вимогиЗакону України «Про 

оплату праці», Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів». Додаткова потреба в коштах тільки на 

виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району складає 

19076,7тис.грн., з них:  

- по установах освіти, щофінансуються за рахунок додаткової дотації з 

Державного бюджету – 4,5середньомісячних фондів оплати праці 

або11208,2тис.грн.; 

- по установах охорони здоров’я – 3,4  середньомісячних фондів 

оплати праці або 5912,1 тис.грн.; 

- по установах, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету – 1,0 

середньомісячних фонди оплати праці або1956,4тис.грн. ; 



 

Крім того, доведений помісячний розпис бюджетних призначень 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я не відповідає обсягу фактично нарахованої заробітної 

плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті 

енергоносії. 

Джерел наповнення бюджету за рахунок власних доходів немає, 

оскільки Верховинський район – дотаційний, а отже зазначена ситуація 

приводить до необхідності застосування керівниками бюджетних установ 

статті 51 Бюджетного кодексу України ів такій ситуації районна рада як 

засновник загальноосвітніх навчальних закладів та медичних установ 

Верховинського району вимушена їх закрити в окремих високогірних 

населених пунктах. 

З метою забезпечення повноцінної діяльності бюджетних установ та 

для стабілізації соціально-економічного становища в районі,просимо Вас 

посприяти у додатковому виділенні коштів з державного бюджету на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти  та охорони здоров’я для виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ в 2019 році та зняття надзвичайно напруженої ситуації 

серед працівників бюджетних установ. 

Віримо, що нам не доведеться закривати бюджетні установи у 

високогірних селах та щиро дякуємо за допомогу у вирішенні питань 

фінансування високогірного Верховинського району Івано-Франківської 

області.  

 

          Прийнято на  двадцять п’ятій сесії 

          Верховинської районної ради  

          VIІ демократичного скликання 

               28 березня 2019 року 

 



 

 

   

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(двадцять п’ятасесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 28 березня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку рішення Івано- 

Франківської обласної ради від 01.03.2019 року 

№ 1081-27/2019про звернення обласної ради  

про небезпеку та шкідливість спалювання сухої  

трави, стерні,пасовищ, лук, інших ділянок з 

природною рослинністю або її залишками.                                                                                                           

          

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та розглянувши лист Івано-Франківської обласної ради від 

01.03.2019 року  № 1081-27/2019, районна рада 
 

 

                                                    вирішила: 

 

1.Підтримати рішення Івано-Франківської обласної ради від 01.03.2019 

року № 1081-27/2019 «Про звернення Івано-Франківської обласної ради про 

небезпеку та шкідливість спалювання сухої трави, стерні, пасовищ, лук, 

інших ділянок з природною рослинністю або її залишками.                                                                                                           

(додається). 

 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І. Маківничука. 

  
 
 

 

 

Голова районної ради                                     Іван Шкіндюк 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять п’ята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 березня 2019 року                                                       

селище Верховина 
 

Про заходи щодо підтримки 

Верховинського районного 

лісгоспу 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», розглянувши лист Верховинського районного 

лісгоспу № 106 від 25 березня 2019 року, враховуючи те, що розмір 

лісосічного фонду районного лісгоспу в 2019 році зменшено на 6341 м.куб., з 

метою недопущення зменшення бюджетних надходжень, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого і середнього бізнесу, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Зобов’язати державне підприємство «Верховинське лісове 

господарство» (О. Александров) продавати Верховинському районному 

лісгоспу в 2019 році 3000 (три тисячі) м. куб. деревини класу якості А,В,С та 

3000 (три тисячі) м. куб. деревини класу якості D по прямих договорах для 

забезпечення сировиною виробничих потужностей місцевого виробника. 

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 (Ю.Ванджурак). 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

   



Прем’єр-Міністру України 

Гройсману В.Б.  
 

Першому Віце-прем’єр-міністру 

України — Міністру економічного 

розвитку і торгівлі 

Кубіву С.І 
 

Віце-прем'єр-міністру України - 

Міністру регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України 

Зубку  Г.Г. 
 

Міністру фінансів України 

Макаровій О.С. 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Депутати Верховинської районної вкрай стривожені тим, що внаслідок 

скасування постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 

1241 від 20.12.2001 року «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» 

відмінено трьох тарифний облік електроенергії і як наслідок істотно збільшився 

тариф за спожиту електроенергію. Більшість навчальних закладів високогірного 

Верховинського району ще десять років тому переобладнані на електроопалення з 

використанням трьох тарифного лічильника.  

Скасування тарифу, диференційованого за періодами часу, призвело до 

незапланованих бюджетних витрат. Для прикладу: в січні – лютому 2018 року 

установами освіти району було сплачено за використану електроенергію 720,0 

тис.грн., тоді як у відповідному періоді поточного року сплата становить – 1647,1 

тис.грн. або в 2,3 рази більше. При такій ситуації установам освіти району не 

вистачає річних бюджетних асигнувань на оплату за використану електроенергію 

вже до кінця теперішнього опалювального сезону. У бюджетних установ району 

виникла і продовжує збільшуватись заборгованість за спожиту електроенергію. На 

даний час кредиторська заборгованість за використану електроенергію за лютий 

місяць становила 408,2 тис.грн., а на кінець опалювального сезону буде становити 

1041,8 тис.грн. 

Названа ситуація загрожує функціонуванню бюджетних установ району та 

призводить до зростання соціальної напруги серед населення. Заборгованість 

освітніх закладів Верховинського району за спожиту електроенергію призведе до 

відключення шкіл району від електропостачання і поставить під загрозу зриву 

закінчення навчального року. Навчальні заклади вже попереджені про відключення 

електроенергії. 

Верховинська районна рада просить Вас виділити додаткові кошти на 

погашення заборгованості за електроенергію в сумі 1041,8 тис.грн. та до початку 

нового опалювального сезону виділити кошти на будівництво в освітніх закладах 

району котелень на твердому паливі або відновити тарифи, диференційовані за 

періодами часу.  

Прийнято на двадцять п’ятій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання 
28 березня 2019 року. 



 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Двадцять п’ята  сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 березня 2019року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо погашення заборгованості 

за електроенергію  

 

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 Гройсмана 

В.Б., Першого Віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 

розвитку і торгівлі Кубіва С.І. Віце-прем'єр-міністра України - Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Зубка Г.Г., Міністра 

фінансів України Макарової О.С. щодо виділення додаткових коштів на 

погашення заборгованості за електроенергію та виділення додаткових коштів 

на будівництво котелень на твердому паливі ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради Народному депутату України 

Березюку О.Р., Народному депутату України Соболеву С.В., Народному 

депутату України М. Княжицькому М.Л., Народному депутату України 

Солов’ю Ю.І., Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Гончаруку О.Р., Голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М. з метою 

підтримки даного звернення. 

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

інтернет- сторінці районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 
 

 


