
 

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова двадцять шоста сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 червня 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 районної 

ради від 22.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», 

рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків  від 12.06.2019 року № 117, районна рада  

   

вирішила: 

 

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 150000 гривень за кодом бюджетної класифікації 11010100 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати». 

2. Спрямувати обсяг коштів загального фонду районного бюджету в сумі 

150000 гривень головному розпоряднику бюджетних коштів  -     

фінансовому управлінню районної державної адміністрації – за КПКВК 

3719770 КЕКВ 3220 для спрямування міжбюджетних трансфертів обласному 

бюджету на співфінансування об’єкту «Реконструкція будівлі  

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу» передавши зазначені призначення до спеціального фонду 

(бюджету розвитку). 

3. Зменшити планові призначення головних розпорядників бюджетних 

коштів: 

- районної ради в сумі 70000 гривень за КПКВК 0110180, передбачені на 

реалізацію заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Верховинському районі; 

- відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 3110 у сумі 50000 

гривень. 

 



4. Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів - фінансового управління районної державної 

адміністрації у сумі 120000 гривень за КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 для 

спрямування міжбюджетних трансфертів обласному бюджету на 

співфінансування об’єкту «Реконструкція будівлі Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з добудовою навчального корпусу та спортивного залу» передавши 

зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

    Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 

районною та обласною радами. 

5. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів - районної ради за КПКВК 0110180 у сумі 8000 гривень, передбачені 

на реалізацію заходів «Комплексної програми збереження і розвитку 

самобутньої етнокультури і духовності Гуцульщини на 2019 рік» та 

відповідно збільшити планові призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів – відділу культури і мистецтв районної державної 

адміністрації за КПКВК 1014020 на реалізацію «Програми підтримки 

культурно-мистецьких заходів у Верховинському районі на 2019 рік». 

6. Перепланувати бюджетні призначення в межах   Програми 

соціального захисту населення Верховинського району на 2019 рік, 

зменшивши їх в сумі 5000 гривень по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – районній державній адміністрації за КПКВК 0813242 КЕКВ 2730 та 

відповідно  збільшивши призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів - фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

5000 гривень за КПКВК 3719770 КЕКВ 2620 для спрямування субвенції 

обласному бюджету для  забезпечення багатодітних сімей району 

посвідченнями  «Багатодітна сім’я» та «Дитина з багатодітної сім’ї» і внести 

відповідні уточнення до плану заходів зазначеної програми. 

Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 

районною та обласною радами. 

7. 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. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                                  Іван Шкіндюк             

 

 

               

 
 

 

   

          

 

 



Президенту України 

Зеленському В.О. 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Міністру інфраструктури України 

Омеляну В.В. 

Виконувачці обов’язків голови 

Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Савці  М.В. 

 

 

Звернення 

 
Депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені станом 

автомобільних доріг у Верховинському районі Івано-Франківської області. 

Питання якості автомобільних доріг є одним з найпріоритетніших для 

Верховинського району. Затягування з проведення ремонтних робіт на 

автодорогах Верховинщини викликає обурення жителів району та приводить 

до зростання соціальної напруги. 

Вже більше 10 років не проводився ремонт відрізків автодороги 

державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» у селищі 

Верховина км.40+00 - 40+800 та км.41+00 - 44+500. На даний час ці ділянки 

перебувають у непроїзному стані і потребують термінового ремонту. 

Вже чотири роки на ремонт автодороги державного значення Р-24 

«Татарів-Кам’янець-Подільський» проводяться тендери, виділяються 

державні кошти, але фактично ніяких ремонтних робіт на території 

Верховинського району не проводиться. На ці відрізки тендер проведено ще 

у 2017 році, гроші виділялись, але ремонтні роботи не проведено. 

Ще ніколи, починаючи з часів австро-угорської імперії, гуцули не мали 

таких жахливих доріг! І з кожним днем стан цих доріг погіршується! 

Враховуючи вищенаведене, з метою зняття соціальної напруги серед 

населення, Верховинська районна рада просить Вас посприяти у виділенні 

коштів для проведення ремонтних робіт на автодорозі державного значення 

Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» у селищі Верховина Верховинського 

району км.40+00 - 40+800 та км.41+00 - 44+500. Віримо, що вищенаведені 

питання будуть вирішені позитивно та щиро вдячні за допомогу 

високогірному Верховинському району. 

 

 

Прийнято на позачерговій двадцять 

шостій сесії Верховинської районної 

ради VІI демократичного скликання  

13 червня 2019 року. 



 

 
  

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова двадцять шоста сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 червня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо ремонту автомобільної 

дороги Р-24  

 

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

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила : 

 

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

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури України 

Омеляна В.В., виконувачки обов’язків голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації  Савки М.В., щодо виділення коштів для проведення 

ремонтних робіт на автодорозі державного значення Р-24 «Татарів-

Кам’янець-Подільський» у селищі Верховина (додається). 

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

інтернет- сторінці районної ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виконувачці обов’язків голови 

Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації 

Савці  М.В. 

 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради 

Сичу О.М. 

 

 

Звернення 

 
Депутати Верховинської районної ради глибоко стурбовані станом 

дорожнього покриття по вул. Грушевського в селищі Верховина, яка є 

частиною автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С090201 «Об’їзна селища Верховина». Ця автодорога протяжністю 

3,8 кілометрів не ремонтувалась більше 10 років. У 2018 році було 

відремонтовано 850 метрів цієї автодороги, а інша її частина перебуває у 

непроїзному стані. В жахливому стані також перебувають покриття мостів 

через річку Чорний Черемош та з’їзд на автодорогу державного значення Р-

24 «Татарів-Кам’янець-Подільський». 

Питання якості автомобільних доріг є одним з найпріоритетніших для 

Верховинського району. Затягування з проведення ремонтних робіт на 

автодорогах Верховинщини викликає обурення жителів району та приводить 

до зростання соціальної напруги. 

Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада просить Вас 

виділити кошти для продовження ремонтних робіт на об’їзній автодорозі 

С090201 в селищі Верховина на відрізках км.0+950-1+800 та км.2+00-3+800. 

Віримо, що це дуже важливе для горян питання буде вирішене позитивно та 

щиро вдячні за допомогу високогірному Верховинському району. 

 

Прийнято на позачерговій двадцять 

шостій сесії Верховинської районної 

ради VІI демократичного скликання  

13 червня 2019 року. 



 

 

 

 

 
  

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова двадцять шоста сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 червня 2019 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

ремонту автомобільної дороги 

«Об’їзна селища Верховина» 

 

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

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила : 

 

1. Схвалити текст звернення до виконувачки обов’язків голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Савки  М.В. та голови Івано-

Франківської обласної ради Сича О.М. щодо ремонту автодороги місцевого 

значення «Об’їзна селища Верховина» (додається). 

 

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

інтернет сторінці районної ради.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради                       Іван Шкіндюк 

 


