Порядок денний:
1. Про фактичну мережу закладів освіти району в 2019 – 2020 навчальному
році.
2. Про списання дебіторської заборгованості.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік .
4. Звіт про роботу редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини» у
2019 році.
5. Про звернення районної ради щодо державної підтримки розвитку
гірських територій.
6. Про звернення районної ради щодо фінансування реалізації проектів
транскордонного співробітництва.
7. Про звернення районної ради щодо реалізації Програми підтримки
секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.
8. Про звернення районної ради щодо збереження Верховинського
району як адміністративно-територіальної одиниці.
9. Про звернення районної ради щодо відкриття міжнародного пропуску
на українсько-румунському кордоні.
10.Про звернення районної ради щодо збільшення капітаційної ставки на
оплату послуг первинної медичної допомоги.
11.Про підтримку рішення Івано-Франківської обласної ради «Про
звернення обласної ради щодо суспільно-політичної ситуації в
Україні».
12.Про підтримку рішень Тернопільської та Івано-Франківської обласної
рад.
13.Про підтримку заяв Львівської обласної ради.
14.Про звернення районної ради щодо внесення змін до законодавства
в частині відновлення норм дрібного відпуску деревини для
населення.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від» 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про фактичну мережу
закладів освіти району
в 2019-2020 навчальному році
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законів України „Про освіту», „Про загальну середню освіту”, „Про
дошкільну освіту”, п.6 рішення районної ради від 22.05.2019 року «Про
очікувану мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному році»,
розглянувши лист районної державної адміністрації від 12.09. 2019 року
№1129/02-06/21 та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1.Надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) на
функціонування з 01 вересня 2019 року закладів загальної середньої освіти,
закладів дошкільної та позашкільної освіти району в 2019-2020 навчальному
році згідно з додатками 1-5.
2.У новому навчальному році дозволити функціонування паралельних
початкових класів в Кривопільському НВК у філії Волова, Бистрецькій ЗОШ
І-ІІ ступенів у філії Дземброня та Буковецькій ЗОШ І-ІІ ступенів у філії
Черетів.
3. Керівникам освітніх закладів району, враховуючи зміну кількості дітей
у закладах дошкільної освіти та збільшення контингенту учнів у закладах
загальної середньої освіти,
забезпечити контроль за введенням та
перерозподілом штатних посад в закладах освіти району відповідно до вимог
чинного законодавства.
4. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) подати до 12 червня
2020 року на сесію районної ради очікувану мережу закладів освіти району в
2020-2021 навчальному році.

5. 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

Додаток 1
до рішення районної ради
від 04 жовтня 2019 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
закладів загальної середньої освіти Верховинського району
на 2019-2020 навчальний рік
№
п/п

Назва загальноосвітніх
шкіл

К-сть
кл.
з
ден.ф
ор.на
вч.

К-сть
кл. з
веч.
форм
.навч
.

1.
2.
3.

Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст.
Верховинський ліцей №1
Верховинський ліцей
ім..Дмитра Ватаманюка
В. Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст.
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст.
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст.
Зеленський НВК
(«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»)
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступ.
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст.
Кривопільський НВК
(«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»)
Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ
ст.
Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ
ст.
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст.
Буковецька ЗОШ І – ІІ ст.
Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст.
Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст.
Головівська ЗОШ І – ІІ ст.
Красницька ЗОШ І – ІІ ст.
Перехреснянська ЗОШ І – ІІ
ст.
Пробійнівська ЗОШ І–ІІ ст
Стебнівська ЗОШ –ІІ ст.
Бережницька ЗОШ І ст.

30
20
4

0
0
5

30
20
9

721
383
116

12
8
0

9
6
0

299
144
0

12
11
11
11
11

0
0
0
0
0

12
11
11
11
11

186
193
144
199
142

2
2
1
1
1

1,5
1
0,75
0,75
0,5

50
31
30
30
21

11
18
11

0
6
0

11
24
11

177
417
144

2
4
2

1,5
2,5
1,5

46
88
55

12

0

12

242

4

2

95

15

0

15

215

1

0,75

20

3
11
9
6
9
9
9

0
0
0
0
0
0
0

3
11
9
6
9
9
9

40
111
73
43
111
136
82

0
1
0
0
1
1
1

0
1
0
0
0,5
0,75
0,5

0
30
0
0
20
20
16

6
9
0

0
0
0

6
9
0

59
63
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

К-сть К-сть К-сть
кл.- учнів ГПД
комплекті
в

К-сть К-сть
ставо учнів у
к
ГПД

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Білорічанська ЗОШ І ст.
Голівська початкова школа
Голошинська ЗОШ І ст.
Красноїльська початкова
школа
Рівнянська початкова школа
Синицька ЗОШ І ступеня
Чорнорічанська ЗОШ І
ступеня
Явірницька ЗОШ І ступеня
Верховинський НВК
(«Загальноосвітня школа
І ступеня – дошкільний
навчальний заклад»)
Яблуницький НВК
(«Загальноосвітня школа
І ступеня – дошкільний
навчальний заклад»)

Всього:

1
1
4
3

0
0
0
0

1
1
4
3

14
13
25
20

0
0
0
1

0
0
0
0,5

0
0
0
18

4
0
2

0
0
0

4
0
2

35
13
20

1
0
0

0,5
0
0

28
0
0

2
4

0
0

2
4

19
59

0
2

0
1,5

0
45

5

0

5

84

1

1

30

274

11

285

4306

49

31

1116

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

Додаток 2
до рішення районної ради
від 04 жовтня 2019 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
підготовчих груп
при закладах загальної середньої освіти Верховинського району
на 2019-2020 навчальний рік

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва школи
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів
Синицька ЗОШ І ступеня
Явірницька ЗОШ І ступеня
Всього:

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Кількість
груп
1
1
1
1
1
1
6

К-сть
дітей
10
5
5
10
5
5
40

Режим
роботи
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.

Роман Ванівський

Додаток 3
до рішення районної ради
від 04 жовтня 2019 року
ФАКТИЧНА МЕРЕЖА закладів дошкільної освіти Верховинського району

на 2019 – 2020 навчальний рік
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва ДНЗ

Верховинський ЗДО
«Сонечко»
Верховинський НВК
Буковецький ЗДО
«Світлячок»
Верхньоясенівський
ДНЗ «Гуцулятко»
Головівський ЗДО
«Ластівка»
Голошинський ЗДО
«Дюймовочка»
Грамітнянський ЗДО
«Веселка»
Довгопільський ЗДО
«Струмок»
Замагорівський ЗДО
«Лісова казка»
Зеленський НВК
Ільцівський ЗДО
«Квітка Карпат»
Красницький ЗДО
«Смерічка»
Красноїльський ЗДО
«Дударик»
Криворівнянський ЗДО
«Червона шапочка»
Кривопільський НВК
Перехреснянський
ДНЗ «Дивокрай»
Пробійнівський ЗДО
«Святого Миколая»
Стебнівський ЗДО
«Гуцулочка»
Черемошнянський ЗДО
«Дзвіночок»
Яблуницький НВК
Всього:

Кть
гр
уп

8

В
В
т.ч. т.ч.г
ясел руп
ьна для
5річо
к
1
3

Інш
і

Всьог
о
дітей

4

198

В
т.ч.
у
ясел
ьній
гру
пі
24

Інші
В
т.ч.
діте
й 5річо
к

75

99

Режим роботи
(год)
3

9

-

10,5

-

8

4
1

1
-

1
-

2
1

84
15

22
-

21
7

41
8

-

1

2

-

1

1

34

-

16

18

-

2

-

2

-

1

1

26

-

11

15

1

1

-

1

-

-

1

20

-

3

17

-

1

-

1

-

-

1

22

-

12

10

-

1

-

2

-

1

1

35

-

14

21

-

2

-

2

-

1

1

40

-

21

19

-

2

-

2
3

-

1
1

1
2

26
74

-

13
28

13
46

-

2
2

1

2

-

1

1

35

-

17

18

-

2

-

3

-

1

2

50

-

18

32

-

3

-

2

-

1

1

45

-

19

26

-

1

1

2
1

-

1
-

1
1

31
22

-

12
9

19
13

-

2
1

-

2

-

1

1

32

-

9

23

-

2

-

1

-

-

1

20

-

8

12

-

1

-

3

1

1

1

50

17

17

16

-

3

-

3
47

1
4

1
17

1
26

53
912

16
79

22
352

15
481

1

1
30

16

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

4

Роман Ванівський

Додаток 4
до рішення районної ради
від 04 жовтня 2019 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
інтернатів в закладах загальної середньої освіти
Верховинського району на 2019-2020 навчальний рік
№
п/п

Назва закладу

Постійно
чи сезонно

К-сть
учнів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Верховинський ліцей №1
В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів
Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів
Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Всього:

постійно
постійно
постійно
сезонно
постійно
постійно
сезонно
постійно
сезонно
сезонно
сезонно

349
16
29
15
0
20
12
25
15
25
16
522

К-сть К-сть
груп ставок

20
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
29

18
1
1,5
1
0
1
1
1,5
1
1
1
28

Примітка: функціонування інтернату в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ
ступенів тимчасово призупинено у зв’язку з відсутністю приміщення.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

Додаток 5
до рішення районної ради
від 04 жовтня 2019 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
позашкільних навчальних закладів
Верховинського району на 2019-2020 навчальний рік

№
п/п
1.
2.

Назва закладу

К-сть ставок

Дитячо-юнацька
спортивна школа
Центр дитячої та
юнацької творчості
Всього:

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

К-сть учнів

19,25

К-сть
гуртків
31

26,75

86

1032

390

1422

Роман Ванівський

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Звіт про роботу редакції районного
радіомовлення «Вісті Верховини» у 2019 році
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання плану роботи районної ради сьомого демократичного
скликання на 2019 рік, затвердженого рішенням районної ради від 14 березня
2019 року, та беручи до уваги рекомендацію постійної комісії районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1. Звіт про роботу редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини»
у 2019 році взяти до відома (додається).
2. Визнати роботу редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини»
у 2019 році задовільною.
3. Редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини» (Л.Клим):
3.1.продовжити роботу по збереженню та популяризації гуцульських
звичаїв, традицій та побуту, а також по оперативному висвітленню сучасних
здобутків та проблем Гуцульщини;
3.2. скласти графік виступів депутатів, голів постійних комісій районної
ради, керівників установ та організацій району в ефірі радіомовлення «Вісті
Верховини», оприлюднити графік та анонс даних виступів на сторінках
районної газети «Верховинські вісті»;
3.3. рекомендувати селищному та сільським радам, керівникам
підприємств, установ та організацій укласти угоди з редакцією радіомовлення
«Вісті Верховини» для всебічного висвітлення їхньої роботи;
3.4. акумулювати кошти від розширення спектру рекламних послуг,
реалізації підготовленого редакцією радіомовлення «Вісті Верховини»
проекту та залучених спонсорських коштів для встановлення додаткових

ретрансляторів з метою прийому радіосигналу та розширення аудиторії
радіослухачів районного радіомовлення.

3.5. посилити співпрацю з місцевими органами влади районів
Гуцульщини щодо розширення радіочастот і поширення радіохвилі на увесь
Гуцульський регіон.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації (О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ЗВІТ
про роботу редакції районного радіомовлення
«Вісті Верховини» у 2019 році
Радіомовлення з позивними «Гуцульська столиця» розпочало своє
мовлення на власному каналі у FM-діапазоні 25 листопада 2017 року і мовить
24 години на добу. Відтепер гуцульську хвилю чують у майже кожному
населеному пункті району і за межами району. Хоча треба визнати: є і
непокриті нашим сигналом території, тому спільно з районною радою
опрацьовуємо питання встановлення власної вежі трансляції сигналу на горі
Маґурка, зараз сигнал подається з гори Пушкар.
У цьому році районна рада виділила районному радіомовленню
«Вісті Верховини» 1018 тисяч гривень. Із цих коштів здійснюється
фінансування заробітної плати 738000 грн. та нарахувань на неї працівників
редакції 166000 грн. Оплата телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг
концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення до кінця року сягне 91000
гривень, в цій сумі також передбачена оплата послуги радіочастотного
моніторингу та податок за використання радіочастоти, телекомунікаційні
послуги та господарські витрати становитимуть 23000 гривень.
Основне наше завдання вбачаємо в тому, щоб ми мали якомога більшу
кількість радіослухачів, щоб позивні нашої радіостанції звучали у кожній
домівці. Завжди з увагою відносимося до рекомендацій та побажань наших
слухачів, робимо і робитимемо все можливе, аби збільшити кількість своїх
прихильників.
Найбільш популярними серед слухачів районного радіо в 2019 році
були рубрики «Новини» з висвітленням життя країни, Гуцульського регіону і
району, «Правова допомога» – спільний проект з Верховинським бюро
правової допомоги Коломийського місцевого центру безоплатної вторинної
правової допомоги, «Рятувальна служба застерігає» – спільно з місцевими
підрозділами МНС та пожежної служби, «Інформує військкомат» – спільно з
Верховинським військовим комісаріатом, «Фахово про головне» – інтерв’ю з
керівниками державних районних структур і підрозділів. Також надзвичайно
популярними стали тематичні програми «Назустріч з Богом» (спільно з о.
Іваном Рибаруком), «Короткі історії для душі» від Івана Гречука, «Таланти
твої, Гуцульщино» Лесі Клим,
«Історія одного села» , «Карпатське
біорозмаїття» та «Гуцульська господарка» (спільно з старшим науковим
співробітником Відділенням «Гуцульщина» Іваном Зеленчуком).
У радіопрограмах «Горнятко кави з депутатом»
продовжуємо
інтерв’ю з депутатами Верховної Ради України, які відстоюють наш район,
депутатами Івано-Франківської обласної та Верховинської районної рад, де
висвітлюються аспекти депутатської діяльності, проект прямого щоденного
ефіру «Кольорова днина», де радіослухачі в прямому ефірі мають змогу
обмінятися думками і замовити музику та привітання рідним і близьким,
ведеться духовно-пізнавальна радіопрограма «Духовні перлини Гуцульщини»,
в якій не тільки

розповідається історія церков нашого краю, але й ведуться діалоги з
настоятелями храмів та їх дружинами (їмостями), радіопрограма «З висоти
прожитих літ», в якій автор Іван Гречук знайомить радіослухачів із
заслуженими людьми нашого краю.
Проведено кілька прямих ефірів з головою Верховинської районної
ради Іваном Шкіндюком, а також за його участю радіопрограми «З перших
уст», на яких жителі краю змогли почути фахові відповіді на свої запитання як
в прямому ефірі, так і на ті, які вони ставлять поза ефіром.
Радіо «Гуцульська столиця» вела прямий ефір з фестивалю «ВІА
КАРПАТІЯ», в тому числі дискусій, які розгорталися на панелях цього
форуму, була медіа-спонсором Красницького ярмарку, фестивалю
«Карпатське літо-2019».
В ході передвиборних кампаній по обранню президента України та
позачергових виборів до Верховної Ради України на хвилях радіо «Гуцульська
столиця» транслювалися передвиборні ролики кандидатів, що дало змогу
заробити 52047 гривень. Загальна сума з реклами становить 62750 грн.
Радіо «Гуцульська столиця» невтомно працює над збереженням і
примноженням гуцульських традицій, звичаїв, обрядів. У програмі
«Літературні читання» ми виготовили і транслювали радіоверсії гуцульського
шедевру Петра Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік», зараз завершується
трансляція радіоверсії книги «Рік у віруваннях гуцулів» та готується
радіоверсія книги Станіслава Вінценза «На високій полонині». Також
колектив радіо виклав повну безкоштовну версію аудіокниги роману «Дідо
Иванчік» в інтернет.
Регулярно в ефірі нашого радіо керівники району розповідали у своїх
інтерв’ю про важливі соціально-економічні, політичні та культурні події з
життя району, хочу наголосити, що на хвилях радіо висвітлювалися усі, без
виключення, культурно-мистецькі події Верховинщини та частково регіону
Гуцульщини. Також виходили екстрені випуски з повідомленнями
надзвичайного характеру.
Щодо музичного ефіру, то на радіо «Гуцульська столиця»
транслюється класична і сучасна українська музика, гуцульські співанки та
мелодії, частка зарубіжної музики становить 20 відсотків і згідно з
концепцією радіостанції – жодної російськомовної пісні.
Радіо «Гуцульська столиця» змогла поповнити фонотеку місцевих
співанок та мелодій, які є дуже популярними під час проведення програми
вітань «Кольорова днина».
Директор районного комунального
радіомовлення «Вісті Верховини»
Клим

Олександра

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
відкриття міжнародного пункту пропуску
на українсько-румунському кордоні
Вважаючи за необхідність завершення реалізації проекту
прикордонного співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття
пункту пропуску та будівництва автодороги через українсько-румунський
державний кордон» у межах населених пунктів Шибене (с. Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області, Україна, та Поеніле-десуб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія, та беручи до уваги спільну
Резолюцію, які підписали з української сторони: перший заступник голови
Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, заступник голови ІваноФранківської облдержадміністрації Дмитро Романюк, голова Верховинської
районної ради Іван Шкіндюк, з румунської сторони: віце-президент Повітової
ради Марамуреш Дору Іоан Данкуш, Президент Фундації українських гуцулів
Румунії Василь Попович, відповідно до статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до президента України
Зеленського
В.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В., голови Верховної Ради
України Разумкова Д.О. щодо відкриття міжнародного пункту пропуску на
українсько-румунському кордоні (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України Зеленському В.О., Прем’єрміністру України Гончаруку О.В., голові Верховної Ради України Разумкову
Д.О. та опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» й оприлюднити
на веб-сайті районної ради.
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 (Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Зеленському В.О.
Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.В.
Голові Верховній Раді України
Разумкову Д.О.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося до Вас,
шановні Володимире Олександровичу, Олексію Валерійовичу та Дмитре
Олександровичу, з проханням підтримати на державному рівні відкриття
міжнародного пункту пропуску та будівництва автодороги через українськорумунський кордон у межах населених пунктах Шибене (с. Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області, Україна, та Поеніле-десуб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія.
Відкриття пункту пропуску через українсько-румунський державний
кордон має стратегічне значення для соціального та економічного розвитку
Івано-Франківської області України та повіту Марамуреш Румунії. Відкриття
пункту пропуску дозволить реалізувати та продуктивно використовувати
транзитний потенціал обох регіонів, що в свою чергу дозволить створити
принципово нові можливості для розвитку прикордонних місцевих громад.
Наслідком цього стане пожвавлення малого підприємництва, розвиток
туризму, залучення інвестицій у створення нових об’єктів інфраструктури та
сервісу, посилення культурних та родинних зв’язків між мешканцями
прикордонних територій.
Проект прикордонного співробітництва «Місцевий розвиток та
передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через
українсько-румунський державний кордон» у межах населених пунктів
Шибене (с. Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області,
Україна, та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія, якому
передувало 12 років інтенсивної праці, завершено. Проект впроваджувався
спільно з Івано-Франківською ОДА, Верховинською районною радою,
Туристичною асоціацією Івано-Франківщини, Асоціацією «Іван Креван» та
мерією с. Поеніле-де-суб Мунте». Розроблена проектно-кошторисна
документація будівництва автодороги «Ільці – Шибене» та споруд і будівель
пункту пропуску, техніко-економічних аспектів, яка передана ІваноФранківській ОДА для застосування при будівництві зазначених об’єктів.
Відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги включено до заходів
Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та
туристичної інфраструктури у 2011 – 2022 роках відповідно до постанови
Кабінету Міністрів від 17.03.2013 року №807, що дозволяє залучити на ці
заходи в межах державної цільової програми 708 млн. грн. Зараз даний
проект перебуває на завершальній стадії реалізації.

21 вересня на українсько-румунському кордоні в районі гори Копілаш
відбулася історична зустріч керівників органів державної влади та місцевого
самоврядування Івано-Франківщини і Марамуреського повіту Румунії та
місцевих громад і громадськості Верховинського району та повіту
Марамуреш Румунії з метою відкриття міжнародного пункту пропуску.
Наслідком зустрічі стала спільна Резолюція, яку підписали з української
сторони: перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь
Гладій, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дмитро
Романюк, голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк, з румунської
сторони: віце-президент Повітової ради Марамуреш Дору Іоан Данкуш,
президент Фундації українських гуцулів Румунії Василь Попович.
Беручи до уваги наведену вище аргументацію, ми, депутати
Верховинської районної ради, просимо Вас п. Президенте, п. Прем’єрміністре, п. голово Верховної Ради України, звернутися до президента та
Уряду Румунії з проханням укласти міжнародний договір шляхом обміну
дипломатичними нотами щодо відкриття міжнародного пункту пропуску для
пішохідного та автомобільного сполучення відповідно до ст.3 Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про пункти пропуску через
українсько-румунський державний кордон від 02.02.2006 року. ІваноФранківщина – єдина з областей України, яка межує з іншими країнами, але
пункту переходу немає. Кордон з Румунією лише територією Верховинського
району має протяжність більше 50 кілометрів.
Вважаємо, що відкриття міжнародного Пункту пропуску є доцільним та
потрібним заходом, що матиме важливе значення для активізації та
поглиблення економічних, культурних, політичних зв’язків між Україною та
Румунією, між Івано-Франківською областю та повітом Марамуреш. Пункт
пропуску стане потужним і стратегічним локомотивом для економіки,
пожвавленням інвестиційного клімату, транзитного потенціалу, просування
туризму, а також поглибленням контактів між місцевими громадами,
організаціями та громадянами.
Відкриття Пункту пропуску – це неймовірне підсилення потенціалу
України на європейській арені.
Прийнято на ХХІХ сесії Верховинської районної ради
сьомого демократичного скликання 04 жовтня 2019 року.

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
збільшення капітаційної ставки
на оплату послуг первинної
медичної допомоги
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та беручи до уваги звернення працівників комунального
некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медикосоціальної допомоги» від 13 серпня 2019 року №196/01-04, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Прем’єр-міністра України
Гончарука О.В., міністра охорони здоров’я України Скалецької З.С., голови
Національної служби здоров’я України Петренка О.Е. щодо збільшення
капітаційної ставки на оплату послуг первинної медичної допомоги закладам
охорони здоров’я первинного рівня,які розташовані у гірських населених
пунктах(додається).
2. Звернення надіслати прем’єр-міністру України Гончаруку О.В.,
міністру охорони здоров’я України Скалецькій З.С., голові Національної
служби здоров’я України Петренку О.Е.
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 охорони здоров’я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.В.
Міністру охорони здоров’я
України
Скалецькій З.С.
Голові Національної служби
здоров’я України
Петренку О.Е.
ЗВЕРНЕННЯ
Відповідно до ст. 49 Конституції України держава гарантує кожному
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування,
створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування.
Доступність і якість медичної допомоги жителям, які проживають на
гірських територіях, завжди були нижчими порівняно з аналогічною
допомогою, яку отримують жителі рівнинних територій. Територіальна
віддаленість від обласних центрів, труднощі з транспортним забезпеченням,
розбиті дороги або їх відсутність, невідповідність матеріально-технічної бази
сільських лікувальних установ, які знаходяться високо в горах, сучасним
вимогам – всі ці обставини створюють непереборні перешкоди взагалі для
отримання медичних послуг в гірській місцевості.
Закладам первинної медичної допомоги держава виділяє кошти в
залежності від кількості укладених декларацій з громадянами. У
Верховинському високогірному районі специфічна, розсіяна на гірських
присілках («у верхах») дисперсна форма поселення, тобто територія велика, а
кількість населення мала, і дуже важко утримувати пункти охорони здоров’я в
гірських селах через незабезпечення їх коштами. В місцевих бюджетах
Верховинського району відсутні фінансові можливості підтримки
функціонування закладів первинної медичної допомоги.
Крім того, сьогодні сімейний лікар в гірській місцевості отримує значно
меншу зарплату від своїх колег рівнинних територій, хоча умови праці в нього
набагато складніші. Щоб набрати необхідну кількість пацієнтів згідно з
нормативами міністерства охорони здоров’я, лікарі змушені обслуговувати
дільниці радіусом 40 кілометрів, оскільки вкрай низька щільність населення в
гірському регіоні ( у Верховинському районі – близько 25 осіб на 1 кв. км.).
Враховуючи вищезазначене, депутати Верховинської районної ради
звертаються до Вас з проханням щодо збільшення капітаційної ставки на
оплату послуг первинної медичної допомоги закладам охорони здоров’я
первинного рівня, які розташовані у гірських населених пунктах, з 370 грн.
до 520 грн. за обслуговування одного пацієнта з метою покращення якості
надання медичних послуг горян, в тому числі зміщення фокусу з лікувального

процесу на профілактичний, а також покращення умов праці медичних
працівників.
Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо збереження Верховинського
району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити та надіслати текст звернення щодо збереження
Верховинського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці
до Президента України В.Зеленського, Прем’єр-міністра України
О.Гончарука, голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Міністра розвитку
громад та територій України А.Бабак (додається).
2. Опублікувати дане звернення в газеті «Верховинські вісті» та на вебсайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
В.Зеленському
Прем’єр-міністру України
О.Гончаруку
Голові Верховної ради
України
Д.Разумкову
Міністру розвитку громад
та територій України
А.Бабак
ЗВЕРНЕННЯ
У Верховинському районі знаходиться більше 100 високих гір, висотою
понад 1500 метрів над рівнем моря, що робить його найбагатогірнішим
районом України. Наш район має суттєві історичні, етнічні, соціальноекономічні,
фізико-географічні,
демографічні,
культурно-мистецькі
особливості. Варто звернути увагу і на те, що Верховинський район – це ще і
прикордонний район України (протяжність державного кордону 50 км), і
тому для нього має бути специфічний, стратегічно виважений державний
підхід.
У нашому Верховинському районі добре збережено гірське лісове,
полонинське етногосподарство гуцулів. Працею горян, протягом багатьох
століть, витворено специфічну, розсіяну (дисперсну) на гірських схилах («у
Верхах») форму поселення, дуже цінну традиційну культуру полонинського
пастушого господарства Українських Карпат. Населення Верховинського
району належно зберегло традиційну християнську етнодуховність. З давніх
давен займається виробництвом органічної м’ясо-молочної харчової
продукції, гірським лісовим господарством, гірським дерев’яним
будівництвом та деревообробкою, туристичним господарством, народними
художніми ремеслами і промислами, прикладним і декоративним
мистецтвом, які є національною спадщиною незалежної України. Найкращі
народні надбання Верховинщини претендують на одержання статусу
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
В проекті Закону України «Про засади адміністративно-територіального
устрою України» передбачено, що район – адміністративно-територіальна
одиниця, яка складається з громад, загальна чисельність населення яких
становить не менше 150,0 тис. жителів, проте на територіях із щільністю
населення менше середньої щільності населення відповідної області район
може мати меншу кількість жителів, якщо площа такого району перевищує
середню площу району по області. Саме Верховинський район має щільність

населення меншу середньої по області, а площу більшу, ніж середня по
області, і відповідає нормам зазначеного проекту Закону, який дозволяє
зберегти статус його як окремого району.
На нашу думку, реформи проводити потрібно, щоб виробити чітку
модель державної влади та територіального устрою в Україні і привести їх до
європейських стандартів. Вважаємо, що під час реформаторської політики
необхідно враховувати і досвід країн Європи, зокрема Польщі. У Польщі
збережено два гірські повіти: Бещадський (населення 22 тис. осіб., площа
1139 кв. км) та Ліський (населення 26,5 тис. осіб., площа 834,9 кв. км.). Ми
повністю відповідаємо їхнім критеріям, структурі та конфігурації (населення
30 тис. осіб, площа 1,3 тис. кв. км.). Населені пункти Верховинського району,
які розташовані у гірській та високогірній місцевості, позбавлені необхідної
соціальної
інфраструктури
–
системи
соціально-побутового
обслуговування, зв’язку,
транспортної доступності (у високогір’ї
автомобільні дороги взагалі відсутні). Чималі проблеми існують
із
енергозабезпеченням Верховинського району. У Верховинському районі
віддаль до центру надання адміністративних послуг сягає 30 – 80 км (в разі
об’єднання районів сягатиме 100-180 км і більше). Просимо звернути Вашу
увагу на нераціональному однаковому підході, до реформування районів у
рівнинних та гірських районах України.
Вважаємо неприпустимою ліквідацію високогірного та багатогірного
Верховинського району і значне збільшення віддаленості органів влади від
об’єктів соціально-економічної та культурно-освітньої інфраструктури. В
іншому випадку така реформа буде працювати проти людей і
державотворення та неодмінно потерпить соціально-економічний крах.
Негативний досвід ліквідації Верховинського району в 60-х роках минулого
століття практично показав помилковість такого управлінського рішення, яке
терміново було відмінено на найвищому урядовому рівні.
Підсумовуючи вищенаведене, ми депутати Верховинської районної ради
просимо Вас при розробці нового (або змін) адміністративнотериторіального устрою прийняти виважене державницьке рішення яке дасть
змогу зберегти Верховинський район, як окрему адміністративнотериторіальну одиницю України. Віримо, що питання щодо збереження
Верховинського району буде вирішено позитивно. Наперед щиро вдячні Вам
за розуміння і допомогу горян.

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо фінансування реалізації
проектів транскордонного
співробітництва
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення щодо фінансування реалізації проектів
транскордонного співробітництва до Прем’єр-міністра України О.Гончарука,
Міністра фінансів України О.Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції Д.Кулеби, Міністра розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства України Т.Милованова
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем’єр-міністру України
О.Гончаруку
Міністру фінансів України
О.Маркаровій
Віце-прем’єр-міністру України
з питань європейської і
євроатлантичної інтеграції
Д.Кулебі
Міністру розвитку економіки,
торгівлі і сільського
господарства України
Т.Милованову
ЗВЕРНЕННЯ
Для прикордонних областей України одним з вкрай важливих
інструментів розвитку територій є кошти Програм прикордонного
співробітництва Європейського Інструменту Сусідства. В рамках фінансової
перспективи 2014-2020 програм “Польща – Білорусь – Україна”, “Угорщина –
Словаччина – Румунія – Україна”, “Румунія – Україна” та “Басейн Чорного
моря”, залучено понад 60 мільйонів євро на реалізацію транскордонних
проектів у 2018-2020 роках (станом на сьогодні здійснено відбір та розпочато
реалізацію усіх інфраструктурних проектів у рамках Програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна, а також
завершено ІІ набір малих проектів, здійснено відбір у рамках Програми
Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, триває контрактування проектів
в рамках програм Румунія – Україна, “Басейн Чорного моря”, Дунайської
транснаціональної програми).
Участь у проєктах міжнародної технічної допомоги окрім очевидних
вигод, пов’язана з низкою ризиків та труднощів, з якими стикаються органи
місцевого самоврядування, урядові й неурядові організації України. Розмір
власного внеску для заявників становить 10% від бюджету проекту. Однак
слід зазначити, що відповідно до процедур та порядку фінансування проєктів
у рамках програм прикордонного співробітництва, окрім власного внеску
передбачається фінансування 15% від розміру гранту, які буде повернено
заявникам після затвердження звітів щодо реалізації проєктів (орієнтовно
2020-2022 роки).
Станом на сьогодні у місцевих бюджетах громад (обласному, районних,
міських) частково передбачені кошти на співфінансування проєктів. Однак, з
огляду на значну потребу в коштах та обмеженість ресурсів місцевих

бюджетів, існує необхідність державної підтримки реалізації проєктів
транскордонного співробітництва.
Органи місцевого самоврядування карпатських областей вже двічі
зверталися з вищезгаданим питанням до уряду України. Народними
депутатами України було ініційовано передбачення у Державному бюджеті
України на 2018 рік коштів Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України на виконання окремої бюджетної програми (фінансування реалізації
проєктів прикордонного співробітництва Європейського Інструменту
Сусідства на 2014-2020 роки з державного бюджету на умовах їх повернення),
однак коштів не передбачено.
У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 10 млн. грн. у формі
субвенції від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житловокомунального господарства України. Поряд з тим, слід зазначити, що за
моніторинг і супровід реалізації проєктів транскордонного співробітництва
відповідає не Мінрегіон, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України). Окрім того, механізм надання субвенції для проєктів,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України є неефективним і
потребує врегулювання, оскільки перелік проектів міжнародної технічної
допомоги змінюється щороку, а внесення постійних змін до Постанови є
неможливим.
З огляду на викладене, задля підвищення ефективності використання
інструментів розвитку Карпатського регіону, а також поглиблення
міжрегіональної співпраці, Верховинська районна рада звертається до Вас із
проханням:
1.
Розробити механізм отримання коштів з державного бюджету на
співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги та відшкодування
фінальних (балансових) платежів на умовах повернення.
2.
Передбачити при складанні Закону України “Про Державний
бюджет України на 2020 рік” окремої статті видатків для співфінансування
проектів міжнародної технічної допомоги у розмірі 300 млн. гривень.
Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо реалізації Програми підтримки
секторальної політики – Підтримка
регіональної політики України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення щодо реалізації Програми підтримки
секторальної політики – Підтримка регіональної політики України до
Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра фінансів України
О.Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А.Бабак
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем’єр-міністру України
О.Гончаруку
Міністру фінансів України
О.Маркаровій
Міністру розвитку громад
та територій України
А.Бабак
ЗВЕРНЕННЯ
Органи місцевого самоврядування, підрозділи органів виконавчої влади
й громадські організації карпатського регіону беруть активну участь у
конкурсних відборах в рамках транскордонних, міжнародних, всеукраїнських
та регіональних грантових програм.
Важливим інструментом фінансування регіонального розвитку для
областей України є Програма підтримки секторальної політики – Підтримка
регіональної політики України. Зокрема, за результатами першого
конкурсного відбору, який проводився Міністерством регіонального розвитку,
будівництва і житлово-комунального господарства України, інституціями з
карпатських областей реалізується 20 проєктів-переможців із загальним
бюджетом 228,4 млн грн.
Перелік проєктів-переможців вищезгаданого конкурсного відбору
затверджено на засіданнях конкурсної комісії від 27.12.2017, 01.03.2018,
22.03.2018, а розпорядження щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за
проєктами регіонального розвитку було затверджено Кабінетом Міністрів
України 22 серпня 2018 р. Складність і бюрократизація процедури укладання
договорів на реалізацію проєктів (жовтень-листопад 2018 року) призвела до
того, що кошти на реалізацію проєктів на увесь перший рік (а це 423,8 млн
грн) були отримані бенефіціарами проєктів в другій половині грудня 2018
року. З огляду на стислі терміни від моменту одержання коштів до
завершення бюджетного року, ця сума майже в повному обсязі була
повернена головному розпоряднику бюджетних коштів 28.12.2018 р.
Розпорядження щодо фінансування проєктів у рамках Програми
підтримки секторальної політики на 2019 рік видане Кабінетом Міністрів
України 26 червня 2019 року, однак станом на сьогодні кошти досі не
надійшли на рахунки бенефіціарів проєктів. Враховуючи той факт, що до
завершення бюджетного року залишилось трохи більше одного кварталу, а
також реорганізацію головного розпорядника коштів – Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального розвитку
України, існує значний ризик невикористання коштів бенефіціарами проєктів
у 2019 році. Варто зауважити, що розпорядженням передбачено
перерахування бенефіціарам у 2019 році коштів на реалізацію проєктів за рік 1

і рік 2 (476,6 млн грн), які, у випадку їх невикористання до кінця року, знову
будуть повернені головному розпоряднику коштів.
Окрім того, ще восени 2018 року було анонсовано проведення другого
конкурсного відбору в рамках Програми підтримки секторальної політики –
Підтримка регіональної політики України, потенційними заявниками
підготовлено проєктні ідеї. Для фінансування конкурсу виділено 420 млн грн,
однак, дотепер офіційного оголошення про початок конкурсного відбору
немає.
Ситуація, що склалася, ставить під загрозу виконання зобов’язань не
лише перед державним бюджетом, а й перед Європейським Союзом в рамках
Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики –
Підтримка регіональної політики України, й погіршення іміджу України як
одержувача фінансової допомоги ЄС.
З огляду на важливість для розвитку регіонів проектів, що реалізуються
в рамках Програми секторальної підтримки, необхідність своєчасного та
ефективного втілення запланованих заходів, Верховинська районна рада
звертається до Вас із проханням:
1. Сприяти прискоренню процедури перерахування коштів для
реалізації проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання
Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики –
Підтримка регіональної політики України відповідно до Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 470-р.
2. Ініціювати внесення змін до відповідних документів, що
регламентують механізм фінансування підтримки секторальної політики –
Підтримка регіональної політики України, із встановленням можливості
зберігання бенефіціарами залишків коштів на рахунках для покриття витрат у
наступному бюджетному періоді (переведення таких залишків до перехідних).
3. Доручити профільному міністерству (-ам) оголосити й розпочати
другий конкурсний відбір проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у межах
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної
політики – Підтримка регіональної політики України у 2019 році.
Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо державної підтримки
розвитку гірських територій
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення щодо державної підтримки розвитку
гірських територій до Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра
фінансів України О.Маркарової, Міністра розвитку громад та територій
України А.Бабак (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем’єр-міністру України
О.Гончаруку
Міністру фінансів України
О.Маркаровій
Міністру розвитку громад
та територій України
А.Бабак
ЗВЕРНЕННЯ
Територія Українських Карпат, маючи величезний потенціал природної
й історико-культурної спадщини та низку спільних викликів у сфері безпеки,
доступності, екології, потребує залучення спільних фінансових інструментів
для подолання загроз і розвитку регіону. На регіональному рівні сьогодні уже
є успішні практики об’єднання зусиль і акумулювання фінансових ресурсів
для розвитку гірських територій: Програма підтримки ініціатив місцевих
карпатських громад, що спільно фінансується з місцевих бюджетів ІваноФранківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей; проєкт
“Карпатська мережа регіонального розвитку” в межах секторальної
бюджетної підтримки Європейського Союзу.
Важливим є створення окремого механізму фінансування проєктів
розвитку гірських територій на державному рівні, і, безперечно, позитивним
зрушенням в цьому напрямку стала ініціатива розробки Державної програми
розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки відповідно до Указу
Президента України “Про розвиток регіону українських Карпат” № 543/2019
від 22 липня 2019 року. Відповідно до Указу, програма має бути затверджена
у двомісячний строк з дати його опублікування. Однак, у проєкті Закону
України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” відсутня стаття для
фінансування реалізації Державної програми розвитку регіону українських
Карпат. Тобто існує загроза того, що прийнята програма не буде підтверджена
жодним фінансовим ресурсом і замість реальних розвиткових проєктів гірські
території отримають лише обіцянки. Варто зазначити, що Указом Президента
України від 20.09.2019 р. № 713/2019 надано доручення Кабінету Міністрів
України “передбачити під час доопрацювання проєкту закону про Державний
бюджет України на 2020 рік відповідно до обґрунтованих потреб кошти на
здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання,
підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських
Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального
розвитку”.
З огляду на викладене та задля пришвидшення економічного і
соціального розвитку гірських територій Верховинська районна рада
звертається до Вас із проханням:

Передбачити в Законі України “Про Державний бюджет України на
2020 рік” окрему статтю “Проєкти для розвитку гірських територій (в тому
числі в рамках заходів Державної програми розвитку регіону українських
Карпат на 2020 - 2022 роки)” в розмірі 2 млрд гривень, що сприятиме
реалізації державних гарантій підтримання соціально-економічного розвитку
гірських територій, що, разом з використанням регіональних можливостей та
ресурсів, забезпечуватиме зростання та розвиток на сьогодні депресивних
територій.
Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Івано-Франківської
обласної ради «Про звернення обласної
ради щодо суспільно-політичної ситуації
в Україні»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Івано-Франківської обласної ради від 03.10.2019
№1249-31/2019 «Про звернення обласної ради щодо суспільно-політичної
ситуації в Україні» до президента України Зеленського В.О., голови
Верховної ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука
О.В. (додається).
2. Рішення надіслати президенту України Зеленському В.О., голові
Верховної ради України Разумкову Д.О., Прем’єр-міністру України Гончаруку
О.В.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 03.10.2019. № 1249-31/2019
м. Івано-Франківськ
Про звернення обласної ради
щодо суспільно-політичної
ситуації в Україні
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” обласна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення обласної ради до Президента України
В. Зеленського, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
народних депутатів України від області щодо суспільно-політичної ситуації в
Україні (додається).
2. Рішення надіслати Президенту України В. Зеленському, Кабінету
Міністрів України, Верховній Раді України, народним депутатам України від
області, обласним радам, районним, міським міст обласного значення радам,
радам об’єднаних територіальних громад області.
3. Звернення розмістити на інтернет-сторінці обласної ради та
оприлюднити в інших засобах масової інформації області.
Перший заступник
голови обласної ради

Василь Гладій

Додаток
до рішення обласної ради
від 03.10.2019. № 1249-31/2019

Президенту України
В. Зеленському
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Народні депутати України
від області

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, виступаємо проти
реалізації так званої "формули Штайнмайєра", за якою відповідно до
"Мінських угод" запроваджується особливий статус окупованих територій
Донецької та Луганської областей.
Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром
Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної
групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України,
загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною
капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує
встановлення миру навіть на умовах Путіна.
Підписання такого документа – це вибори на окупованих територіях без
участі України та легітимізація терористичних окупаційних адміністрацій.
Адже виконання законів України має “гарантувати” ОБСЄ, яка впритул не
бачить там російської армії.
Наслідком підписання стане ще одне Придністров&apos;я, але вже на
території України.
Такий документ – наруга над пам&apos;яттю про загиблих та зневага
живих захисників України.
Це відкритий шлях не тільки до послаблення, але й до зняття санкцій з
Росії.
Усе це стане можливим після прийняття закону про особливий статус
окремих районів Донецької та Луганської областей.
Звертаємось до Президента України як гаранта державного суверенітету
і територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та
свобод людини і громадянина, до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, народних депутатів України від області проявити весь свій
патріотизм, професіоналізм та державницьку позицію: не допустити надання

особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих
рад тільки після повної деокупації зазначених територій, не розміняти
інтереси Держави на примарний мир.
Ні! – капітуляції! Ні! – федералізації!
Україна – понад усе!
Слава Україні!
Прийнято на позачерговій
тридцять першій сесії ІваноФранківської обласної ради
3 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА
РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 4 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про підтримку рішень Тернопільської
та Івано-Франківської обласних рад
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Тернопільської обласної ради від 17 вересня
2019 року №1423 «Про підтримку депутатів Тернопільської обласної ради до
президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України
щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення» та рішення Івано-Франківської обласної ради від 03 жовтня
2019 року №1250-31 «Про звернення обласної ради щодо продовження
мораторію на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення»
(додаються).
2. Рішення надіслати Президенту України Володимиру Зеленському,
Прем’єр-міністру України О. Гончаруку, Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 03.10.2019 року
м. Івано-Франківськ

№

1250-31/2019

Про звернення обласної ради
щодо
продовження
мораторію
на
вільний
обіг
земель
сільськогосподарського
призначення
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” обласна рада
вирішила:
1.

Схвалити звернення обласної ради до Президента України В.
Зеленського, Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Голови Верховної
Ради України Д. Разумкова, народних депутатів України від області
щодо
продовження
мораторію
на
вільний
обіг
земель
сільськогосподарського призначення комунальної, державної та
приватної форм власності (додається).
2. Рішення надіслати Президенту України В.Зеленському, Прем’єрміністру України О. Гончаруку, Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову, народним депутатам України від області, обласним радам.
3. Звернення розмістити на інтернет-сторінці обласної ради та
оприлюднити в інших засобах масової інформації області.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

Перший заступник голови
обласної ради

Василь Гладій
Додаток
до рішення обласної ради
від 03.10.2019. № 1250-31/2019

Президенту України
В. Зеленському
Прем’єр-міністру України
О. Гончаруку
Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову
Народні депутати України
від області
Звернення
Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, в умовах реальних
загроз державності та незалежності України, нових геополітичних викликів
перед майбутнім нації, вимагаємо продовжити мораторій до 1 січня 2021 року
на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення комунальної,
державної та приватної форм власності.
Конституція України визначає землю об’єктом права власності
українського народу та основним національним багатством. Тому питання
продажу землі стосується кожного громадянина України. В нестабільній
політичній ситуації, що склалась сьогодні в державі, ми зобов’язані захистити
українську землю від будь-яких форм захоплення агресором.
Можливе скасування мораторію та запровадження в Україні вільного
обігу земель сільськогосподарського призначення є одним із кроків, які
виходять далеко за рамки сьогодення та визначають подальшу долю не тільки
аграрного сектору, а й всієї країни на десятиріччя вперед.
В умовах військової агресії проти України та анексії Криму,
нестабільної політичної ситуації вільний обіг земель сільськогосподарського
призначення комунальної, державної та приватної форм власності призведе до
ситуації, що українці стануть наймитами на власній землі, а українські
багатства скуплять завуальовані агресори та завойовники. І не важливо
паспортами якої країни вони прикриваються.
Наголошуємо: сільськогосподарська земля – це не просто привабливий
об’єкт для інвестицій. Для Української нації – це єдиний стратегічний ресурс,
який не підлягає відтворенню, є репродуктивною умовою життєздатності і
збереження її генофонду, від якого залежить продовольча безпека та
економічна роль України в світі.
Нашій державі належить значна частина світових запасів чорноземів,
вартість яких в умовах постійного зростання дефіциту продовольства на
глобальному рівні важко переоцінити. Узаконення торгівлі землею
сільськогосподарського призначення – це пряма загроза для її відчуження на
користь олігархічного або чужоземного капіталу та перетворення України на
сировинну колонію, в якій українці опиняться в статусі наймитів “на нашій
- не своїй землі”, а держава втратить вплив на внутрішній продовольчий
ринок.

Глибоко переконані, що українська земля – це нерозтратний ресурс
розвитку виключно українського народу, гарантія економічної та
продовольчої безпеки держави.
На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано низку
законопроектів, в тому числі поданий Кабінетом Міністрів України, які мали б
регулювати відкриття ринку землі, однак жоден з них не відповідає в повній
мірі запитам українського суспільства.
Тому вимагаємо задля інтересів сьогоднішнього та майбутніх поколінь
українців:
1. До відновлення територіальної цілісності України заборонити в державі
торгівлю землями сільськогосподарського призначення, які підпадають під
дію мораторію.
2. Гарантувати право приватної власності на присадибні земельні ділянки,
землі сільськогосподарського призначення, отримані під час розпаювання,
одержані в спадщину, даровані чи відступлені прямими родичами, та ті, що
перебувають під житловими будинками й іншою нерухомістю, власність на
які громадянами України ще не оформлена.
3. Дозволити особам, які законним способом набули право власності на землі
сільськогосподарського призначення, здійснювати передачу своєї земельної
власності прямим родичам із правом родинного успадкування або продавати
лише територіальним громадам та державі. Категорично заборонити набувати
у власність землі сільськогосподарського призначення іноземцям, особам без
громадянства, особам з подвійним громадянством, а також юридичним
особам, власниками яких є іноземці або в статутний фонд яких вливається
іноземний капітал.
4. Створити державний земельний банк, який забезпечить регулювання
впорядкованого обігу земель сільськогосподарського призначення. Розробити
та забезпечити дієву реалізацію державних програм: програми стимулювання
розвитку кооперативів та сімейних фермерських господарств; програми
сприяння виробництву сільськогосподарської техніки з поступовим митним
обмеженням імпорту техніки, аналоги якої виробляють в Україні.
Прийнято
на
позачерговій
тридцять
першій
сесії
Івано-Франківської
обласної
ради
сьомого
демократичного
скликання
3 жовтня 2019 року

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 17 вересня 2019 року № 1423
м.Тернопіль
Про звернення депутатів Тернопільської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року
мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення
Розглянувши пропозиції депутатів Тернопільської обласної ради Піня
Михайла Миколайовича від 12 вересня 2016 року №7, Барни Степана
Степановича від 16 вересня 2019 року, Деревляного Василя Тимофійовича,
Пилипіва Миколи Івановича, Сиротюка Олега Мирославовича, відповідно до
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Тернопільська обласна рада
вирішила:
1. Прийняти звернення депутатів Тернопільської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення (додається).
2. Звернутися до обласних рад України підтримати дане рішення і
звернення та прийняти відповідні власні рішення.
3. Дане рішення і звернення надіслати для розгляду до Президента
України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, а також до обласних рад України.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії
Тернопільської обласної ради з питань земельних відносин, агропромислового
комплексу та розвитку села.
Голова обласної ради

В.В.Овчарук

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення
Уже 17 років питання зняття мораторію на продаж землі є каменем
спотикання в українській політиці. Запровадження повноцінного ринку землі
на сьогоднішній день є вимогою до України від міжнародних кредиторів.
Однак, враховуючи бойові дії на сході України, при відкритті ринку землі є
ризик втрати територій. Таким чином, наша країна в нинішніх умовах не
готова до ринку землі ні в організаційному, ні у правовому, ні в економічному
сенсі.
У зв’язку з цим виникають багато відкритих питань, від вирішення яких
залежить доля сьогоднішніх землевласників. У першу чергу, сумнівними є
спроможність і бажання державних органів влади забезпечити прозорість
ринку землі, захист землевласників перед можливими шахрайськими і
спекулятивними схемами. Наскільки високим є ризик масового скуповування
земельних паїв і формування на цій основі не орендодавців, а монопольних
власників-латифундистів на одному з останніх неприватизованих ресурсів
країни? Чи вдасться забезпечити пріоритетність купівлі для дрібних
землевласників на перших етапах після зняття мораторію?
Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у
формуванні ціни на землю. Відсутній порядок реалізації програми пільгового
кредитування національного українського сільськогосподарського
товаровиробника, зокрема, і малих фермерських господарств, що ставить
сільського господаря у неможливість конкуренції перед агрохолдингами та
корпораціями, що мають можливість користуватися залученими іноземними
інвестиціями.
Отже, земля може стати заручницею спекулятивних дій, внаслідок яких
буде зірвано злагоджену роботу агропромислового комплексу, що може
вплинути на продовольчу безпеку і призвести до дестабілізації ситуації в
Україні. Нам належить зробити свій вибір між поспішним відкриттям ринку
земель сільськогосподарського призначення і комплексною земельною
реформою. Згідно зі статтею 13 Конституції України земля та її надра в межах
території України є об’єктами права власності Українського народу. Таким
чином, це - виключно справа референдуму.
Враховуючи наведене, ми, депутати Тернопільської обласної ради,
звертаємося до Вас з проханням недопущення швидкого відкриття ринку
землі
сільськогосподарського призначення в Україні, вважаємо за доцільне
продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення
і
просимо:
1. Продовжити до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення.

2. Розпочати широке, публічне, суспільне обговорення щодо
впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
3. Винести питання щодо зняття мораторію на землі
сільськогосподарського призначення на всеукраїнський референдум.
4. При напрацюванні нових законопроектів про ринок земель
сільськогосподарського призначення врахувати наступні положення:
- відкриття ринку землі в Україні можливе лише після того, як кожен
громадянин скористується передбаченим статтею 121 Земельного кодексу
України правом на отримання земельної ділянки площею 2 гектари, виділеної
внаслідок процесу розпаювання державних земель;
- запуск державної програми пільгового кредитування середніх і малих
сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі
(мінімальний термін – 15 років);
- відчуження земельної ділянки не є основою для дочасного припинення
дії договору її оренди;
- право на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати виключно
громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, що мають
статус сільгоспвиробника останні три роки, засновниками яких є громадяни
України;
- заборону права купівлі сільськогосподарських земель іноземцями,
особами без громадянства, а також юридичними особами, заснованими
іноземцями;
- заборону права купівлі іноземцями та юридичними особами,
заснованими іноземцями, часток у юридичних особах – власниках
сільськогосподарської землі;
- відкриття ринку землі в Україні повинно наступити з моменту
завершення наповнення Державного земельного кадастру, реєстру прав на
нерухоме майно, інвентаризації земель запасу і резерву та виправлення в
публічній кадастровій карті України раніше допущених помилок у
геометричних даних по земельних ділянках.
Від наших дій і рішень залежить майбутнє країни.
Прийнято
на
виїзному
шостому
пленарному засіданні одинадцятої сесії
Тернопільської обласної ради шостого
скликання 17 вересня 2019 року
м.Тернопіль

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
внесення змін до законодавства в
частині відновлення норм дрібного
відпуску деревини для населення
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити та надіслати звернення районної ради до Президента України
Зеленського В.О., голови Верховної ради України Разумкова Д.О., Прем’єрміністра України Гончарука О.В., Державному лісових ресурсів України
щодо внесення змін до законодавства України в частині відновлення норм
дрібного відпуску деревини для населення (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 Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Зеленському В.О.
Голові Верховиної ради України
Разумкову Д.О.
Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.В.

Державному агенству лісових
ресурсів України

ЗВЕРНЕННЯ
Верховинський район Івано-Франківської області – високогірний, 79
відсотків території вкрито лісами і з цим пов’язана століттями сформована
господарська діяльність жителів нашого району. Значна кількість житлових
будинків в районі розташована у важкодоступній місцевості. Крім цього, наш
район не є газифікованим, що змушує жителів району використовувати
джерела альтернативного опалення у вигляді дров. За таких умов
забезпечення жителів Верховинського району дровами для опалення власних
будинків є надзвичайно важливим питанням.
Право видачі населенню ордерів на дрібний (до 10 куб.метрів) відпуск
деревини на пні передбачалось пунктом 45 постанови Кабінету Міністрів
України від 29 липня 1999 року №1378 «Про затвердження Правил відпуску
деревини на пні в лісах України». Однак, на сьогоднішній день право дрібного
відпуску деревини на пні в законодавчих документах відсутнє, в зв’язку із
втратою чинності вищеназваної постанови Кабінету Міністрів України від 29
липня 1999 року №1378 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від
23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань щодо спеціального
використання лісових ресурсів». Також, у зв’язку із внесеним змінами до
Лісового Кодексу України від 31 липня 2009 року не передбачено дрібного
відпуску деревини на пні на підставі ордерів.
Вищевказані обставини спричиняють ситуацію, за якої заготівля
деревини та дров для жителів високогірних районів є практично недоступною.
Горяни змушені використовувати значні кошти для придбання дров, нести
витрати по перевезенні деревини з нижніх складів лісогосподарських
підприємств, в той час деревина росте біля їхніх господарств, а зрубати її не
можна, бо відсутня законодавча норма дрібного відпуску лісу. Все це створює
соціальну напругу серед населення.
Враховуючи вищезазначене, ми, депутати Верховинської районної ради
звертаємось до Вас з проханням щодо внесення змін до Лісового Кодексу

України та постанови Кабінету Міністрів України «Про врегулювання
питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» від 23 травня 2007

року №761 в частині відновлення в них норм дрібного відпуску деревини для
населення.

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
04 жовтня 2019 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 жовтня 2019 року
селище Верховина
Про підтримку заяв Львівської
обласної ради
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Львівської обласної ради від 02 жовтня 2019
року №891 «Про підтримку заяв Львівської обласної ради», зокрема: заяву
«Щодо недопущення капітуляції України у російсько-українській війні»
та заяву «Щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових
правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України,
від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях»
(додається).
2. Рішення надіслати президенту України Володимиру Зеленському.
3. Заяви Львівської обласної ради «Щодо недопущення капітуляції
України у російсько-українській війні» та «Щодо неприпустимості відведення
сил і засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових правоохоронних органів спеціального призначення,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України,
розвідувальних органів України, від меж тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях» опублікувати у районній газеті
«Верховинські вісті» та оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
XXI сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 891
від 02 жовтня 2019 року
Про заяви Львівської
обласної ради
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частиною другою статті 34 Регламенту Львівської обласної ради
VII скликання, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти заяви Львівської обласної ради:
1.1. Щодо недопущення капітуляції України в російсько-українській
війні (додаток 1).
1.2. Щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових
правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України
від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
(додаток 2).
1.3. Щодо відсутності в урядовому проєкті Державного бюджету
України на 2020 рік заходів деолігархізації, демонополізації та деофшоризації
(додаток 3).
2. Доручити управлінню майном спільної власності Львівської
обласної ради (В. Кусий), постійним комісіям з питань культури, історикокультурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової
інформації (Ю. Сидорович), з питань освіти і науки (В. Вантух) подати
пропозиції щодо створення в приміщеннях обласної ради належних умов
громадським організаціям учасників АТО/ООС для можливості напрацювання
та вільної реалізації громадянської ініціативи, яка буде протидіяти спробам
капітуляції України в російсько-українській війні.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради.

Голова обласної ради

Олександр ГАНУЩИН

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 02 жовтня 2019 року № 891
ЗАЯВА
Львівської обласної ради
щодо недопущення капітуляції України
в російсько-українській війні
Ми, депутати Львівської обласної ради. заявляємо про те, що
анонсовані 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром
Зеленським наміри з реалізації так званої «формули Штайнмаєра» є, на
нашу думку, неприхованою здачею національних інтересів та початком
капітуляції України в російсько-українській війні.
Збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і
прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та
інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації
та підтримки терористичної діяльності, що призвело до створення
окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської
областей, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
Незважаючи на те, що тимчасова окупація Російською Федерацією
частини територій України не надає Російській Федерації жодних
територіальних прав, а діяльність збройних формувань Російської
Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій і
Луганській областях суперечить нормам міжнародного права, Російська
Федерація як держава-окупант завжди прагнула легітимізувати створені
нею в окремих районах Донецької і Луганської областей незаконні органи
влади.
Унаслідок реалізації так званої «формули Штайнмаєра» Україна
отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних
окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської
областей через проведені вибори. Пізніше плануватиметься номінальне
«повернення» вказаних територій до складу України. Враховуючи
поведінку окупаційних військ та дії офіційного Кремля, немає жодних
причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над усією
ділянкою українсько-російського кордону.
У подальшому проведення наступних виборів до українського
парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність представників
терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні.
Усе вищевказане стане можливим опісля імплементації нового
законодавства про особливий статус та внесення змін до Конституції України.

У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних
санкцій щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та
поразку України.
Ми, депутати Львівської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби
через реалізації так званої «формули Штайнмаєра» розміняти
перспективи Української державності на примарний мир ціною
приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною
Росії.
Закликаємо органи місцевого самоврядування Львівської області
висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо
готовність Львівської обласної ради та звертаємося до профільних
асоціацій органів місцевого самоврядування України з пропозицією
провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами
Верховної Ради України. Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів
України будуть солідарні з нами в позиції, викладеній у цій заяві.
Вимагаємо від Президента України припинити практику прийняття
доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його
спиною.
Пропонуємо керівництву держави і провідним політичним силам
організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної
загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на
Сході України та долі тимчасово окупованих територій.
Закликаємо всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді
України, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити
продовження дії Закону України «Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»,
відомий також як Закон про особливий статус Донбасу.
Ні капітуляції України!
Слава Україні!
Прийнято на ХХІ позачерговій
сесії Львівської обласної ради
VII скликання
02 жовтня 2019 року

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 02 жовтня 2019 року №891
ЗАЯВА
Львівської обласної ради щодо неприпустимості відведення сил і засобів
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових правоохоронних органів спеціального призначення,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України,
розвідувальних органів України від меж тимчасово окупованих
територій у Донецькій і Луганській областях
Ми, депутати Львівської обласної ради, заявляємо про
неприпустимість проанонсованих 01.10.2019 року Президентом України
Володимиром Зеленським заходів з відведення сил і засобів (особового
складу та спеціалістів окремих підрозділів, військових частин, зброї, бойової
техніки, спеціальних і транспортних засобів, засобів зв’язку та
телекомунікацій, матеріально-технічних засобів) Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань
(Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної
служби України, Управління державної охорони України, Державної
спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів спеціального
призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції
України, розвідувальних органів України, задіяних до здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, що
здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.
Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те,
що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській
областях є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій і
Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного ладу.
Наголошуємо, що факт остаточного виведення та повної відсутності
всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях у порядку, визначеному Законом України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»,
встановлюється Міністром оборони України і Міністром внутрішніх справ
України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на
цій підставі приймає відповідне рішення.
Лише в такому порядку може стартувати завершення заходів із
забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях,

визначене окремими рішеннями Верховного Головнокомандувача Збройних
Сил України.
Підкреслюємо, що втручання будь-яких осіб, незалежно від посади, у
тому числі учасників різних тристоронніх контактних груп, Міністра
зовнішніх справ України, керівників Офісу Президента України, в управління
заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях не допускається.
Проанонсований 01.10.2019 року Президентом України Володимиром
Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії
розмежування сторін, що проходить в околицях Станиці-Луганської
Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники
окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог
тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного
населеного пункту перебувають під серйозною загрозою.
Закликаємо Президента України, Міністра оборони України, начальника
Генерального штабу Збройних Сил України захищати невіддільне суверенне
право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в
межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Прийнято на ХХІ позачерговій
сесії Львівської обласної ради
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