
Порядок денний 

двадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 

 

від 23 лютого  2023 року           поч. об 11.00 год. 

 

1. Звіт голови районної ради про діяльність за звітний період. 

2. Звіт голови райдержадміністрації – начальника районної військової 

адміністрації про виконання повноважень, делегованих районною 

радою районній державній адміністрації за 2022 рік. 

3. Про підсумки виконання районного бюджету за 2022 рік. 

4. Про внесення змін до районного бюджету на 2023 рік. 

5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації у 2023 році. 

6. Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств, фінансово-економічний стан за ІІ півріччя 2022 року та 

про організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих 

побутових відходів та надання населенню і суб’єктам підприємницької 

діяльності інших послуг. 

7. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2022 

рік. 

8. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік. 

9. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Білоберізька амбулаторія  загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік. 

10. Про намір передачі в оренду відділу освіти, молоді і спорту 

Верховинської селищної ради майна спільної власності 

територіальних громад 

11. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської  селищної 

ради» за 2022 рік. 

12. Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно спільної власності територіальних громад району. 

13. Про намір передачі в оренду Верховинському районному лісгоспу 

майна спільної власності територіальних громад. 

14. Про продовження контракту з директором Верховинського комбінату 

комунальних підприємств. 

15. Про звернення районної ради щодо позбавлення права проросійських 

політиків і організацій представницьких мандатів у радах всіх рівнів. 

16. Про затвердження районної програми з питань підтримки фізичної 

культури і спорту Верховинського району на 2023 рік 

 



   

   

          

 

     

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

 

Про звіт голови районної ради 

про діяльність за звітний період 

 

         

 

  Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши звіт голови районної ради 

районна рада 

 

вирішила: 

 

Звіт голови районної ради Юрія  Філипчука  про діяльність  за звітний  

період з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2022 року взяти до уваги 

(додається). 

 

  

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 

  

 



 

                                             

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т 

голови районної ради  

про діяльність за  звітний період 

01 грудня 2021 року по 31 грудня 2022 року 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховина 

2023 рік 

 
 



Шановні депутати! 

 

У звітному періоді, районна рада працювала згідно із затвердженим 

планом роботи ради на 2022 рік, в межах Конституції України, чітко 

дотримуючись повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством 

та Регламентом районної ради, спрямовуючи свої зусилля на закріплення 

позитивних змін в діяльності ради нинішнього скликання.  

         Роботу районної ради я намагався організовувати так, щоб кожен 

депутат мав можливість скористатися своїм правом колективного і вільного 

обговорення питань, віднесених до відання районної ради та реалізувати 

депутатські повноваження, визначені Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад».  

         Сесії ради скликалися відповідно до встановлених термінів. Про 

проведення пленарних засідань та інших заходів депутати повідомлялися в 

індивідуальному порядку.  

 Нові обставини визначили й нові  пріоритети нашої роботи, проте, 

незважаючи на виклики, за звітний період депутатський корпус працював 

злагоджено і конструктивно, знаходячи виважені шляхи вирішення актуальних 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні відомості 

 

1.1. Склад районної ради восьмого демократичного скликання 

 

До Верховинської районної ради восьмого демократичного скликання за 

результатами виборів 25 жовтня 2020 року було обрано 26 депутатів. 

 

Депутатські мандати здобули, зокрема: 

                   - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « ВО Батьківщина» - 5 мандатів;            

                  - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « За майбутнє» - 5 мандатів;  

                  - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « Слуга народу» - 4 мандати;  

                  - Івано-Франківська територіальна  організація політичної партії        

                    « Європейська Солідарність» - 4 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація                 

                    « ВО  Свобода» - 3 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація   політична партія              

                    « УДАР» В.Кличка - 3 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                 

                    ВО  « Платформа Громад » - 2 мандати; 

                

Депутатські фракції:  

                     - ПП«УДАР» В.Кличка - 3 депутати,  

                     -  ВО «Батьківщина» - 5 депутатів, 

                     - ПП  ВО «ПЛАТФОРМА   ГРОМАД»-2 депутати,              

                     - ПП «Слуга Народу» - 4 депутати, 

                           - ПП «За Майбутнє»- 5 депутатів, 

                            -ПП «Європейська Солідарність»- 4 депутати, 

                           - ВО «Свобода»-3 депутати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату 

районної ради 
 

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

"Про місцеве самоврядування в Україні" постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

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

фінансового управління Верховинської РДА про заходи щодо економії 

бюджетних коштів, з метою забезпечення виконавчим апаратом районної ради 

здійснення повноважень, визначених Законом України"Про місцеве 

самоврядування в Україні" рішення районної ради від 14 липня 2021  року 

«Про реорганізацію та зміну структури виконавчого апарату районної ради. 

Водночас чисельний склад виконавчого апарату районної ради  становить 

10 штатних одиниць, але на даний час займані 5 посад . 
 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та посада  Кількість 

штатних 

одиниць  

1. Голова районної ради 1 

2. Заступник голови районної ради 1 

3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради  1 

4. Радник- консультант голови районної ради 1 

Відділ організаційного забезпечення, діяльності ради, її постійних комісій, 

депутатів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату районної ради 

5. Начальник   відділу організаційного забезпечення, діяльності 

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

громадськістю виконавчого апарату районної ради  

1 

6. Головний спеціаліст з питань діловодства, підготовки 

проектів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату 

районної ради 

1 

7. Водій районної ради  1 

Відділ   комунального майна правового та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

8. Начальник відділу комунального майна, правового та 

кадрового забезпечення виконавчого апарату районної ради 

1 

9. Головний спеціаліст з питань координації роботи, правового 

забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав 

реабілітованих   виконавчого апарату районної ради 

1 

10. Головний бухгалтер районної ради 1  

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 4 жінки і 2 чоловіки 

віком: 

• від 30 до 40 років - 2; 

• від 41 до 50 років - 3; 

•  від 61 року й далі - 1 

Усі працівники мають вищу освіту.   

 

 



2. Рішення, прийняті районною радою восьмого демократичного 

скликання за звітний період 

 

За період діяльності районної ради восьмого демократичного скликання 

з грудня 2021 року по грудень 2022 року (включно) проведено 9 сесій та 11 

пленарних засідань, на яких розглянуто 57 питань та прийнято 55 рішень 

районної ради. Найважливіші з них можна виокремити, такі як: 

 

1. Про районний бюджет на 2022 рік.  

2. Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

2022 рік. 

3. Звіт голови райдержадміністрації про підсумки виконання  програми 

соціально-економічного та культурного розвитку району та виконання 

повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації 

за 2021 рік. 

4. Про підсумки виконання районного бюджету за 2021 рік. 

5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації у 2022 році. 

6. Про надання дозволу Верховинському комбінату комунальних підприємств 

на укладення договору оренди. 

7. Про внесення змін до рішення районної ради від 26 січня 2021 року  «Про 

оренду майна спільної власності територіальних громад  Верховинського 

району» 

8. Про намір передачі в оренду Зеленській сільській раді майна спільної 

власності територіальних громад Верховинського району. 

9. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу Косівської окружної 

прокуратури упродовж 2021 року. 

10. Про дозвіл Верховинському районному лісгоспу на укладення договору 

оренди. 

11. Про внесення змін до районного бюджету на 2022 рік. 

12. Про намір передачі в оренду Верховинській районній державній 

адміністрації майна спільної власності територіальних громад району. 

13. Про намір передачі в оренду Верховинській селищній раді майна спільної 

власності територіальних громад. 

14. Про затвердження районних програм на 2022 рік. 

15. Інформація про результати роботи КНП «Верховинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Верховинської селищної ради» за 2021 рік та І 

квартал 2022 року. 

16. Інформація про результати роботи КНП «Білоберізька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 

рік та І квартал 2022 року. 

17. Інформація про результати роботи КНП «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 

рік та І квартал 2022 року. 

18. Інформація про роботу  відділу культури Верховинської селищної ради  за 

2021 рік. 



19. Інформація про роботу  відділу освіти, молоді та спорту Верховинської 

селищної ради  за 2021 рік. 

20. Інформація про роботу  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Верховинської селищної ради  за 2021 рік. 

21. Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств  за І півріччя 2022 року та про фінансово-економічний стан і 

перспективи розвитку підприємства. 

22. Інформація про роботу Верховинського районного відділення Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій за І півріччя 2022 року. 

23. Про результати роботи Верховинського автотранспортного підприємства 

за І півріччя 2022 рік та перспективи розвитку підприємства. 

24. Про продовження договору оренди. 

25. Про передачу в оперативне управління приміщення. 

26. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу Косівської окружної 

прокуратури за 8 місяців 2022 року. 

27. Про результати роботи КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» за ІІІ-ІV квартал 2021 року та І півріччя 2022 

року. 

28. Інформація про роботу відділу у Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за І півріччя 2022 

року.  

29. Про надання дозволу Верховинському районному лісгоспу  на 

продовження договору оренди транспортного засобу. 

30. Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік.  

31. Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради за 2021 рік.  

32. Про районний бюджет на 2023 рік. 

33. Про затвердження районних програм на 2023 рік. 

34. Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

2023 рік. 

35. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2021 рік та  І 

півріччя 2022 року. 

36. Про безоплатну передачу майна (лісопродукції) з Верховинського 

районного лісгоспу. 

37. Інформація Верховинського районного відділення поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області про стан 

законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території Верховинського району протягом 2022 

року. 

 

А також прийнято районні програми для покращення соціально-

економічного та культурного розвитку району та органів місцевого 

самоврядування, зокрема: 

1. Районна програма підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району на 2022 рік. 



2. Програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету району на 2022рік. 

3. Програма про забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів на 2020-2025 роки 

4. Програма «Поводження з твердими побутовими відходами» на 2022 

рік. 

5. Програма розвитку місцевого самоврядування у Верховинському 

районі на 2022 рік. 

6. Програма з питань розвитку фізичної культури і спорту 

Верховинського району на 2022 рік. 

7. Про затвердження заходів програми розвитку місцевого 

самоврядування у Верховинському районі на 2023 рік. 

8. Про районну програму «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень» на 2022-2025 роки. 

9. Про затвердження  програми підтримки Збройних Сил України, 

підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 рік. 

10. Про програму проведення заходів формування підрозділу та штабу 

району територіальної оборони на 2022 рік. 

 Протягом звітного періоду районною радою не приймались рішення, які 

б містили ознаки регуляторного акту. 

 

 

2.1Депутатські запити та звернення районної ради 
 

 За звітний період районною радою прийнято 7 звернень районної ради 

для вирішення надзвичайно важливих економічних та соціальних питань 

проблем розвитку Верховинського району. Районна рада направила офіційні 

звернення до: президента України, прем’єр-міністра України, голови 

Верховної Ради України,  міністра  захисту довкілля та природних ресурсів, 

міністра аграрної політики та продовольства, Генерального прокурора 

України, голови Державного агентства лісових ресурсів України, народного 

депутата України Володимира Тимофійчука, начальника Івано-Франківського 

управління лісового та мисливського господарства.  

Зокрема: 

05.03.2022  позачергова 15 сесія:  

- Про звернення районної ради щодо підтримки Президента України 

Володимира Зеленського та українського народу з проханням про закриття 

неба над Україною; 

 Голова районної ради Юрій Філипчук звернувся з відео зверненням через 

соціальну мережу Фейсбук  до країн НАТО щодо підтримки Президента 

України Володимира Зеленського та українського народу з проханням про 

закриття неба над Україною 

Про звернення районної ради до підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, селищного та сільських голів району щодо перерахунку 

одноденного заробітку на допомогу Збройним Силам України. 

10.03.2022  позачергова 16 сесія:  



- Про звернення районної ради про заборону діяльності на території 

України Української Православної Церкви Московського патріархату. 

 

16.08.2022 17 сесія: 

- Про звернення районної ради щодо прийняття «Програми підтримки 

підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають 

статус гірських на 2022-2025 роки»; 

 

- про звернення районної ради щодо передачі земельних ділянок із 

Яремчанського національного природного парку до складу національного 

природного парку «Верховинський»; 
 

- про звернення районної ради щодо реорганізації лісової галузі; 
 

- про звернення районної ради (щодо ліквідації лісгоспів та створення 

державного унітарного комерційного підприємства) 

 Протягом звітного періоду з грудня 2021 року по грудень 2022 року районною 

радою VІІІ демократичного скликання прийнято 2 рішення  за запитами 

депутатів районної ради. Відповідно до рішення районної ради виконавцями 

депутатських запитів визначені: Верховинська селищна рада та районна рада. 

Станом на грудень місяць 2022 року виконано і знято з контролю 2 

депутатських запити.  У них порушувалися питання про внесення змін у 

Статут інклюзивно-ресурсного центру та  штатного розпису закладу (дві 

штатні одиниці педагогічних працівників) з 01 вересня 2022 року та щодо 

перенесення місця для збору побутових відходів по вулиці Франка (навпроти 

магазину «Гламур». 

 Варто відзначити, що під час підготовки проектів рішень, їх ухвалення 

на сесіях керівництво районної ради та виконавчий апарат працювали у 

правовому полі, дотримуючись вимог чинного законодавства України. Про це 

свідчить той факт, що жодне рішення районної ради не було опротестоване та 

відмінене згідно вимог чинного законодавства. 

Дотримуючись одного із основних принципів місцевого самоврядування – 

гласності, у пленарних засіданнях районної ради беруть участь депутати 

обласної ради, керівники районних служб, начальники відділів та управлінь 

районної державної адміністрації, селищні та сільські голови, представники 

засобів масової інформації та громадських організацій району. 

 

 

3. Президія районної ради 
 

У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган 

ради – президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та 

погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради 

питань. 

На сьогодні до складу президії входить 11 депутатів. 

 За звітний період відбулося  7 засідань президії районної ради з розгляду 

питань порядку денного сесій районної ради, на яких було висловлено 13 



пропозицій та зауважень у ході обговорення проектів рішень. За результатами 

їх розгляду керівництву районної ради, структурним підрозділам районної 

державної адміністрації були дані доручення та рекомендації. 

Президією також розглянуто 25  питань порядку денного сесій, з яких в 

основному проекти рішень з невідкладних питань, поданих депутатам 

районної ради. 

Інформація про проведення засідань президії районної ради 

 
ПІБ  

членів президії 

 

09.12. 

2021 

221.12.

2021 

116. 

02. 

2022 

229.07.

2022 

116.08.

2022 

227.10.

2022 

007.12.

2022 

 Кількість 

пропусків    

Філипчук Ю.Ю. +  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 

Бровчук В.П. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 

Кімейчук Н.Д. -- ++ ++ ++ ++ -- -- 3 

Маротчак В.Ю. ++ -- ++ -- -- -- ++ 4 

Кіндратяк Н.В. -- ++ ++ ++ ++ -- ++ 2 

Зеленчук В.І. --

  

-- -- -- ++ -+ -- 5 

Клим О.Д. ++ -- -+ -- -+ ++ ++ 2 

Нечай М.М. -+ -+ -- -+ -- ++ -- 3 

Шкіндюк І.Ю. -- -- -- -- -- -- -- 7 

Ілюк М.Д. -+ -- -+ -+ -- ++ ++ 2 

Петріянчук О.П. ++ ++ -- -+ ++ -- -+  

2 

               

4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради 

 

Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної ради 

та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика показала, що 

абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань 

сесій районної ради, попередньо активно обговорюються на засіданнях 

постійних комісій районної ради. Це в свою чергу дає можливість 

конструктивно і злагоджено ухвалювати рішення з питань, що розглядаються 

на пленарних засіданнях. 

Відповідно до рішення районної ради від 10 грудня 2020 року  утворено  

5 постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які згідно з  

Положенням про постійні комісії районної ради та плану роботи районної ради 

активно функціонують по даний час: 

   - з питань  податків, бюджету і фінансів; 

   - з питань соціально- економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу; 



   - з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

пенсійного забезпечення  та захисту прав учасників і ветеранів операції 

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

   - з гуманітарних питань :освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації; 

   - з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку.    

Відповідно до рішення районної ради від 31.05.2013 року утворено 

комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Рішенням VI сесії районної ради від 19 березня 2021 року утворено 

тимчасові комісії районної ради, а саме: 

- з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій 

населення; 

-з вивчення та аналізу фінансово-економічного та господарського стану 

Верховинського районного лісгоспу;   

       - з вивчення та аналізу фінансово-економічного та господарського стану 

Верховинського комбінату комунальних підприємств; 

       - з інвентаризації комунального майна. 

 

Постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і 

фінансів (голова комісії – Ольга Петріянчук) 

 

За звітний період постійною комісією районної ради з питань податків, 

бюджету і фінансів  (далі – комісія) проведено 6 засідань, на яких розглянуто 

31 питання,  які стосувалися дохідної і видаткової частин районного бюджету. 

Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала 

питання, що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по головних 

розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл 

резервного фонду районного бюджету, розподіл вільних залишків коштів 

загального фонду районного бюджету. 

Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також 

розглянуто 25 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної ради, з 

наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю комісія брала 

активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з бюджетних 

питань, які стосувалися внесення змін для фінансування районних програм. 

Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового 

кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які 

регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено 

підходили до прийняття рішень, враховуючи бачення і позицію керівництва 

районної ради і районної державної адміністрації, голів місцевих рад та 

керівників установ району  –  головних розпорядників коштів. 

Протягом звітного періоду  року проводився системний аналіз 

показників місцевих бюджетів та оцінка їх фінансового забезпечення для 

здійснення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних 



установ та недопущення виникнення заборгованості з оплати енергоносіїв, що 

споживаються бюджетними установами.  

Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань 

бюджету і фінансів брала участь у підготовці звернень до Президента України 

Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля,  

Народного депутата України Тимофійчука В.Я., обласної державної 

адміністрації.  

Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної 

сфери району та господарських підприємств, вносили пропозиції щодо 

внесення змін до районного бюджету, підсумків районного бюджету та 

розглядали звернення від фізичних осіб та при необхідності на засідання 

комісії запрошували осіб, причетних до розгляду відповідних питань. 

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників   і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей 

(голова комісії Наталія Кімейчук) 

 

Постійна комісія районної ради з  питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників   і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей  за звітний період провела 6 засідань, на яких розглянуто 

18 питань, які було внесено на розгляд сесії районної ради та прийняті 

відповідні рішення. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються 

питання, що стосуються соціального захисту громадян, в тому числі інвалідів, 

ветеранів війни та праці, учасників АТО, громадян похилого віку, соціально-

незахищених верств населення в районі.  

 Комісією було розглянуто ряд питань, зокрема:   

- Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства  «Верховинський Центр первинної медико-санітарної медицини» 

Верховинської селищної ради за 2021 рік;  

- Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини» Білоберізької сільської сільської ради за 2021 рік; 

- Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 рік; 

- Про  районний  бюджет  на  2022 рік»; 

- Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

2022 рік;  

- Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

2023 рік; 

- Про  районний  бюджет  на  2023 рік»; 

- Про районну програму «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень» на 2022-2025 роки; 



- Про програму підтримки Збройних Сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 рік. 

Постійна комісія брала участь у підготовці звернень до підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, селищному та сільським 

головам, зокрема: 

- щодо перерахунку одноденного заробітку на допомогу Збройним 

Силам України. 

  

 

Постійна комісія районної ради 

з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку (голова комісії – Надія Кіндратяк) 

 

         Постійна комісія районної ради  з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку утворена рішенням районної ради від 01 грудня 

2020 року. 

До складу комісії входить 4 депутати  районної ради, що представляють 

різні політичні сили, яким виборці району висловили свою підтримку. Майже 

всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, так і управлінської 

роботи. 

Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її 

керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України, 

вимогами законів України та інших нормативно-правових актів. 

За відповідний період постійною комісією районної ради  проведено 4 

засідання. 

Всього комісією розглянуто 16 питань, щодо абсолютної більшості з них 

сесією районної ради приймались відповідні рішення. 

Окрім проектів рішень районної ради та питань, які розглядаються у всіх 

постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд комісією 

наступних проектів рішень: 

- Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області про 

стан законності, боротьби зі злочинністю,охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території Верховинського району протягом  2022 

року; 

- Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Косівської окружної прокуратури за 8 місяців 2022 року; 

- Про  районний  бюджет  на  2022 рік»; 

- Про план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання на 2022 рік;  

- Про план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання на 2023 рік; 



- Про  районний  бюджет  на  2023 рік»; 

- Про районну програму «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень» на 2022-2025 роки; 

- Про програму підтримки Збройних Сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 рік. 

Забезпечуючи виконанні своїх повноважень, комісія тісно співпрацює з 

прокуратурою району,  районним управлінням Національної поліції, 

депутатами місцевих рад усіх рівнів. 

Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого району, керівникам 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної 

ради та місцевих рад, засобам масової інформації за їх активну позицію у 

забезпеченні захисту прав громадян, дотриманні законності та правопорядку 

на території нашого району. 

 

  

Постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації                                                                             

(голова комісії – Василь Маротчак) 

 

Постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та  засобів 

масової інформації  утворена рішенням районної ради від                     01 

грудня 2020 року у кількості 6 депутатів. 

Головне завдання комісії, до складу якої входить чимало освітян, 

сприяти розвитку освіти, молоді і спорту та патріотичному вихованню молоді 

на українських національних та християнських традиціях з урахуваннях 

кращих європейських освітніх надбань,   формування духовних цінностей 

горян, утвердження почуття патріотизму і національної свідомості та гідності 

наших краян, знання історії, любові до Української держави, родини, гордості 

за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та 

кращих зразків культурної спадщини, відновлення і вшанування історичної 

пам’яті громадян.  

Протягом звітного періоду проведено 6 засідань, на яких розглянуто 18  

питань:  

- Інформація про роботу  відділу культури Верховинської селищної 

ради  за 2021 рік; 

• Інформація про роботу  відділу освіти, молоді та спорту 

Верховинської селищної ради  за 2021 рік; 

• Інформація про роботу  комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Верховинської селищної ради  за 2021 рік; 

• Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік; 

• Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради за 2021 рік; 

• Про  районний  бюджет  на  2022 рік»; 

• Про  внесення  змін   до   районного бюджету на 2022 рік; 



• Про план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання на 2022 рік;  

• Про план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання на 2023 рік; 

• Про  районний  бюджет  на  2023 рік»; 

• Про районну програму «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень» на 2022-2025 роки; 

• Про затвердження районної програми з питань розвитку фізичної 

культури і спорту Верховинського району на 2022 рік; 

• Про затвердження районної програми з питань розвитку місцевого 

самоврядування у Верховинському районі на 2022-2025 роки. 

З  питань,   розглянутих  на  засіданнях,  комісія   отримувала  від 

керівників  органів  виконавчої  влади  необхідні  матеріали  і  документи для 

вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду. 

Великого значення комісія надає питанню вшанування пам'яті українців, 

які постраждали внаслідок війни, облаштування і встановлення пам'ятних 

знаків на місцях визвольних подій та захоронень, стану збереження 

пам’ятників і пам’ятних знаків у районі.  

 
 

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і 

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу (голова – Василь Бровчук) 

 

      Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу   

у звітному періоді провела 11 засідань, на яких було розглянуто 42 питання. 

        Відбулося  спільне засідання постійної комісії з керівниками 

Верховинської селищної ради та Зеленської сільської ради, КП Верховинський 

комбінат комунальних підприємств , ГО «Карпати СОС» та представників 

лісгоспів з пошуку земельної ділянки для розміщення лінії із розсортування 

твердих побутових відходів та  винайдення земельної ділянки для розміщення 

тимчасового майданчика для перезавантаження твердих побутових відходів. 

         Комісією розглядалося колективне звернення  жителів селища Верховина 

про забруднення території КП Верховинський комбінат комунальних 

підприємств твердими побутовими відходами,  роздільного збирання твердих 

побутових відходів та розміщення лінії з розсортування твердих побутових 

відходів. 

          Спільне засідання постійної комісії з керівниками Верховинської 

селищної ради,  Зеленської сільської ради,  Білоберізької сільської ради та 

Верховинського АТП щодо транспортного сполучення в районі.  

          Комісією  розглядались питання розміщення батальйону територіальної 

оборони, передачі майна спільної власності територіальних громад в оренду і 

безоплатної передачі майна до державної власності, роботи  Верховинського 

районного лісгоспу, КП «Госпрозрахункового проектно-виробничого 



архітектурно-планувального бюро», Верховинського автотранспортного 

підприємства  та Верховинського комбінату комунальних підприємств. 

Комісія опрацьовувала звіт голови РДА, проєкт районного бюджету на 2022 

рік, цільові програми районної  ради та програму розвитку місцевого 

самоврядування, план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання на 2022 рік, щодо результатів роботи КНП «Білоберізька 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини  Білоберізької сільської 

ради, щодо результатів роботи КНП «Яблуницька амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини  Білоберізької сільської ради. 

        Постійна комісія розглядала та рекомендували прийняти звернення 

районної ради : 

- про  створення територіальної оборони в районі; 

- щодо передачі земельних ділянок із Яремчанського національному 

природному парку до складу національного природного парку 

«Верховинський»; 

- щодо збереження ДП «Верховинське лісове господарство» та   ДП 

«Гринявське лісове господарство»; 

- щодо проекту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. 

 

 

Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб 

пільгових категорій населення 

 

01 квітня 2016 року на третій сесії районної ради прийнято рішення про 

забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення. 

Згідно з даним рішенням створена тимчасова комісія районної ради з реалізації 

лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 

16 серпня 2022 року на сімнадцятій сесії районної ради було внесено 

зміни до складу  тимчасової комісії районної ради з реалізації лісосировинних 

ресурсів для потреб пільгових категорій населення та затверджено положення 

про комісію. 

За період з грудня 2021 року по грудень 2022 року  проведено 12 засідань. 

Як свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 113 заяв 

громадян, які відносяться до пільгової категорії населення. 

Комісія рекомендувала: 

-  ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову О.В., т.в.о ДП 

«Гринявське лісове господарство» Петросаняку П.Д., Верховинському 

районному лісгоспу Маковійчуку Ю.В. першочергового надання дров та 

пиломатеріалів пільговим категоріям населення а саме :  

-сім»ям загиблих на війні; 

- інвалідам першої та другої групи; 

- пораненим учасникам бойових дій, 

-учасникам добровольчих військових формувань (добровольчих 

батальйонів); 

- сім»ям постраждалих від пожежі та стихійних лих; 

-жителям району які опинилися в екстремальній ситуації. 

 Згідно з рішенням  комісії вирішено надати заявникам з числа пільгових 



категорій населення 516 метрів кубічних дров та 402 метри кубічних 

пиломатеріалів. 

 

5. Розпорядження голови районної ради 

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» голова районної ради в межах своїх повноважень 

видає розпорядження. 

За період з грудня 2021  року по грудень  2022 року головою районної 

ради прийнято 73 розпорядження, з них: з основної діяльності - 35, з кадрових 

– 38. 

Видано розпорядження   №7-р від 24.02.2022 року «Про організацію 

грошових благодійних (добровільних) внесків»  з метою надання допомоги 

обороноздатності країни . 

  Розпорядження № 25-р «Про проведення І-го та ІІ етапів  благодійної 

спортивно-патріотичної акції «Місцеве самоврядування Прикарпаття – 

Збройним Силам України» серед депутатів селищних, сільських рад, міських 

рад територіальних громад області, районних та обласних рад. 

   Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено 

відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 23 – Грамоти 

Верховинської районної ради, 77 – Спільні грамоти Верховинської районної 

ради та районної державної адміністрації. 

   З грудня 2021 року по  грудень 2022 року головою районної ради спільно 

з головою районної державної адміністрації видано 11 розпоряджень.   

Проведено нагородження спільними грамотами голови районної ради та 

районної державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди 

державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат.  
 

 

6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською 

районною адміністрацією, органами місцевого самоврядування району та 

інших регіонів, міжнародне співробітництво 

 

Протягом  звітного періоду районна рада ефективно співпрацювала з 

районною державною адміністрацією, селищною і сільськими радами,   з 

районними радами інших регіонів . 

Незважаючи на непросту суспільно – політичну, військову ситуацію в 

країні  вдалося якісно виконувати свої обов'язки та оперативно реагувати на 

всі події, що виникали. 

Керівництво районної ради постійно бере участь у засіданнях колегії 

райдержадміністрації, засіданні оперативного штабу про забезпечення 

виконання в районі заходів правового режиму воєнного стану, а керівництво 

РДА – у пленарних засіданнях сесій районної ради, де спільно обговорюються 

питання соціально-економічного та культурного розвитку району, 

затверджується Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

району та підбиваються підсумки її виконання, спільно затверджується 

районний бюджет, районні цільові програми, приймаються відповідні 



звернення та розглядаються інші важливі питання життєдіяльності району. 

Практикується також прийняття спільних розпоряджень. Керівники обох гілок 

влади беруть участь у відзначенні державних свят, важливих дат в історії 

України, заходів духовного плану тощо.  

Районна рада вчасно розглядала усі звернення, що надходили від 

районної державної адміністрації, та скликала сесії районної ради, щоб 

прийняти  необхідні рішення  для життєдіяльності району.  

 Співпраця з районними радами інших регіонів  протягом звітного 

періоду здійснювалося  передусім  у рамках Української асоціації районних та 

обласних рад. 

У процесі свого функціонування Асоціація покликана  координувати 

діяльність органів  місцевого самоврядування при вирішенні  питань, що 

відповідають  інтересам  усіх  або  значної  кількості  територіальних громад, 

місцевих рад, які є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів 

державної влади пропозиції щодо підтримки розвитку місцевого 

самоврядування. Вагоме місце у діяльності цієї інституції посідає й 

обговорення та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, 

які безпосереднім чином стосуються місцевого самоврядування.  

На початку 2022 року спільно із Асоціацією районних і обласних рад 

було напрацьовано ряд питань для подальшої співпраці а саме: 

- Розвиток гірських територій; 

- Повноваження районних рад та ресурсне забезпечення для їх 

виконання; 

- Нормативне забезпечення служби органів місцевого 

самоврядування; 

- Забезпечення ефективного розмежування повноважень; 

- Внесення змін до Конституції України в частині децентралізації; 

- Хід реалізації реформи децентралізації на субрегіональному та 

регіональному рівнях в Україні: стан та перспективи; 

- Шляхи забезпечення ефективної комунікації між органами 

місцевого самоврядування, державної влади та громадськістю. 

09 листопада 2022 року голова районної ради взяв участь в онлайн 

нараді Міністерства у справах ветеранів України та Української Асоціації 

районних та обласних рад щодо взаємодії та координації, де обговорювалися 

головні положення Меморандуму за напрямом соціальної та професійної 

адаптації ветеранів, членів їхніх родин та сімей полеглих Воїнів. 

13 грудня 2022 року  голова районної ради взяв участь в онлайн нараді 

УАРОР щодо повернення бюджетних повноважень обласним та районним 

радам. 

20 грудня 2022 року Юрій Філипчук  взяв участь в онлайн  нараді щодо 

проекту Постанови «Деякі питання організації спроможної мережі  закладів 

охорони здоров»я, де даний проект передбачає формування госпітальних 

округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі 

медзакладів. 



Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону слугує 

громаді Асоціація органів місцевого самоврядування. Районна рада входить в 

Асоціацію органів місцевого самоврядування, яка створена 16 червня 2000 

року Установчими зборами Асоціації.   

Наша районна рада є асоційованим членом громадської організації 

Єврорегіон «Карпати - Україна». Співпраця у рамках Єврорегіону «Карпати - 

Україна» дасть можливість  одержати  певну підтримку Європейських країн у 

вирішенні  проблем та перспективи розвитку гірських територій Українських 

Карпат.  

        29 грудня 2021 року   відбулася зустріч голови районної ради Юрія 

Філипчука з делегацією Румунії: головою фундації українських гуцулів у 

Румунії Василем Поповичем та радниками голови повітової ради 

Марамурощини Sorin Ilies, Ghita Kraszuk, Vlad Adi щодо подальшої співпраці 

по транскордонному співробітництві. Продовжена цілеспрямована робота в 

напрямку розвитку міжнародного співробітництва, зокрема участі у проекті 

прикордонного співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття 

пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український 

кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене Верховинського району) 

та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш (Румунія)». 

         23 лютого 2022  у рамках польсько-українського співробітництва та 

підписаної Угоди «Про партнерське співробітництво між Мишленіцьким 

повітом та Верховинським районом Івано-Франківської області»  та за 

ініціативи польської сторони відбулась онлайн – зустріч, в якій взяв участь 

голова районної ради Юрій Філипчук з метою проявлення солідарності з 

Україною щодо загострення військових дій на Сході. Голова подякував   

Мишленіцькому повіту і Польському уряду за підтримку нашої держави у 

критичний час збільшення агресії  росії щодо України.  

         Староста Йозеф Томал від імені повіту висловив стурбованість щодо дій, 

які відбуваються, наголосив на підтримці з їхнього боку та з боку Польщі. 

Зауважив, що відкриті до допомоги. 

          Голова громади Добчице Томаш Суш зауважив складність процедури 

отримання гуманітарної допомоги через кордони, і навіть якщо зможуть 

чимось допомогти, то отримання її може тривати місяць і два. Попросив 

звернутися до Уряду з можливістю спрощення процедури отримання 

допомоги з-за кордону.  
7.Участь районної ради  у суспільно-політичному житті району 

 

Упродовж звітного періоду голова районної ради,  депутати та 

працівники виконавчого апарату районної ради постійно брали участь у 

різноманітних патріотичних, духовних, культурних, мистецьких та освітніх 

заходах і акціях, які відбувалися на території Верховинського району. 

 Водночас повномасштабна російська агресія внесла свої корективи у 

звичний ритм життя громадян. Торкнулася вона безпосередньо кожного з нас. 

Вся країна стала на захист від ворога. Депутати районної ради, працівники 

виконавчого апарату, кожен на своєму місці, долучилися до цієї справи. 



Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої державницькі, 

національно-патріотичні заходи спрямовувала на вшанування видатних 

особистостей українського народу,  пам’ятні події  в історії українського народу 

та інші патріотичні, культурно-мистецькі заходи слід виокремити наступні:  

14 січня 2022 року у Верховині на співочому полі відбувся Регіональний 

фестиваль «Гуцульська коляда» -2022  взяли участь колядники з Івано-

Франківської області та гості з Чернівецької і Закарпатської областей та 

колядницькі партії Верховинського району. Голова районної ради привітав 

колядників та подякував за чудові гуцульські колядки. 

21 січня 2022 року участь голови районної ради в урочистих заходах 

присвячених  103- річниці Дня Соборності України  та освячення Дзвону пам’яті 

в рамках соціального проекту волонтерів та військових «Дорогами війни... Від 

Карачуна до Говерли...».  В рамках заходу військові капелани відправили 

поминальну панахиду за загиблими військовослужбовцями та освятили Дзвони 

пам´яті. Військовослужбовцями передано Дзвін пам’яті з меморіального 

комплексу на горі Карачун для побратимів загиблих за Україну при звільненні 

Слов’янська у 2014 році. 80 ДШБ роті поліції особливого позначення ―Івано - 

Франківськ‖, які загинули у складі екіпажу 8 військовослужбовців нацгвардії 

України на чолі з генералом Сергієм Кульчицьким. 

16 лютого Згідно Указу Президента України № 53/2022   оголошено Днем 

єднання. 

 Без єдності немає незалежності. Це доведено всією багатовіковою 

боротьбою за волю Української держави. Цінуймо і шануймо все, що працює на 

ідею загальнонаціональної єдності.   Біля Стели Героїв Небесної Сотні урочисто 

підняли Державний Прапор України та спільно  виконали Державний Гімн 

України. 

18 лютого 2022 року  голова районної ради Юрій Філипчук  взяв участь у 

заходах з нагоди вшанування Дня Героїв Небесної Сотні які відбулися біля 

Стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина. 

Герої Небесної Сотні поклали своє життя, найцінніше, що має людина, за 

свободу і гідність усіх українців. Ми повинні схиляти своє серце і душу перед 

ними, вони боролися за Україну, яка базується на Європейських цінностях. І ми 

змушені докладати зусиль і працювати, щоб не підвести наших Героїв. 

5 липня 2022 року на Алеї Слави Героїв України відбувся захід 

присвячений  відзначенню 8-ої  річниці звільнення Слов`янська та Краматорська 

від російсько - терористичних сил голова районної ради взяв участь у даному 

заході. 

Варто відзначити, що  з 2014 року в зоні АТО та ООС на Верховинщині з 

2015 року реалізується соціально – відповідальний проект ―Дорогами. 

Війни…Від Карачуна до Говерли‖.  Мета цього проекту: вшанування пам"яті 

полеглих за Україну, єднання України від Сходу до Заходу, від Півдня до 

Півночі, в захисті незалежності та територіальної цілісності України. Створений 

меморіальний Комплекс  на горі Карачун та навколо Слов’янська в радіусі 300 

км. де велися жорстокі бої встановлені пам’ятні знаки першим загиблим під час 

АТО на Сході України. Вшановано пам'ять загиблих верховинців під час АТО на 

Сході України в селі Дземброня біля монастиря, встановлені пам’ятні знаки біля 

молодіжного Центру ―Думка‖, біля ЛОК ―Верховина‖ та найвищій точці 



України – на горі Говерла.  

29 серпня 2022 року    взяв участь в  заході до Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України» (в рамках проекту військових і волонтерів дорогами війни 

«Від Карачуна до Говерли 2014-2022, «Слов’янськ – Коростишів – Верховина». 

14 жовтня 2022 року голова районної ради взяв участь у заході  День 

захисників і захисниць та 80-ту річницю створення Української Повстанської 

Армії. 

У рамках заходів відкрито меморіальну Стеллу героям Верховинщини 

«Воїнам, загиблим за волю України». Ми пам’ятаємо кожного, хто відав своє 

життя за нашу свободу, за наше майбутнє, за нашу незалежність. Схиляємо 

голови і розділяємо разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. 

Дякуємо за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Наш народ ніколи 

не забуде кожного й кожну. Пам’ятаймо про наших Героїв, які допомагають нам 

тримати прапор свободи! 

18 жовтня 2022 року  Юрій Філипчук взяв участь  освяченні каплиці 

Святиня на честь молодого Героя України - Петра Федорчука у 

Шибеному.Каплицю збудовано на території відділу прикордонної служби 

«Шибене» 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого О.Пилькевича 

Західного РУ ДПС України на спомин про молодого героя з Верховинщини 

Петра Федорчука, який віддав життя за Україну та посмертно отримав звання 

«Героя України». 

21 листопада 2022 року біля Стелли Героїв Небесної Сотні 

священнослужителі відслужили подячний молебень за Героїв, які загинули за 

волю, свободу та незалежність України і військовослужбовців, які зараз 

боронять нашу державу від російського агресора за участю голови районної 

ради Юрія Філипчука.  

21 листопада, в день вшанування Собору Архистратига Михаїла у с. 

Верхній Ясенів відбувся захід в якому взяв участь голова районної ради, 

приурочений світлій пам’яті загиблого воїна-капелана Михайла Гергелюка і 

освячення фігури Покровителя українського воїнства Архистратига Михаїла, 

встановленої на місці знесеного монументу тоталітарного режиму. 

26  листопада 2022 участь голови районної ради у заході , з нагоди 

вшанування пам’яті загиблих в роки геноциду українського народу, біля 

пам´ятного знаку «Закатованим за волю України»  за душі усіх жертв 

Голодомору піднесли спільну молитву за участі духовенства.  

06 грудня 2022  голова районної ради взяв участь у заходах присвячених 

31-ї річниці Збройних Сил України.  

 

8. Робота із зверненнями громадян 

 

       Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни 

України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються  статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 



      За період з 01.12.2021 року по 31.12.2022 року до районної ради надійшло 

112 звернень  від жителів району. За звітний період головою районної ради 

проведено 27 прийомів громадян з особистих питань, на яких прийнято 150 

мешканців нашого краю.  З них колективних – 2, в яких піднімались питання   

вишукування земельної ділянки для розміщення сортувальної лінії для твердих 

побутових відходів  та земельні питання. 

       У зверненнях громадяни порушили 262 питань, що стосувалися зокрема: 

– придбання будівельного лісу та дров на покращення житлово-побутових 

умов - 92; 

– АПК та земельних відносин (8); 

– будівництва та підприємництва (5); 

– комунального і шляхового господарства (23); 

– транспорту і зв’язку (6); 

– науки і освіти (4); 

– культури та культурної спадщини, туризму (1); 

– сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (1); 

– екології та природних ресурсів (3); 

– праці та заробітної плати (7); 

– діяльності об’єднань громадян, релігії, міжконфесійних відносин (1); 

– інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (1); 

 

    Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 47, сіл: 

Білоберізка – 4, Бистець – 4, Буковець – 2, Верхній Ясенів – 5, Голови – 4, 

Голошино – 2, Довгопілля – 2, Замагора – 10, Зелене – 5, Ільці – 7, Красноїлля 

– 4, Красник – 5, Кривопілля - 6, Криворівня – 9, Пробійна – 5, Перехресне – 2, 

Стебні – 5, Устеріки – 3, Гринява – 2, Яблуниця - 1 

Жодне звернення не залишилося поза увагою. 

 

9. Кореспонденція районної ради 

 

За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 165 документів  

від юридичних осіб, з них: 

– 10 від сільських, селищної рад; 

– 10 від Івано-Франківської обласної державної адміністрації та її відділів; 

- 10 від Івано-Франківської обласної ради 

– 2 від Верховної Ради України; 

–  1 від Генеральної прокуратури; 

- 1 від Міністерства аграрної політики 

- 1 Державного агентства лісових ресурсів 

- 1 Офісу Президента 

- 1 Міністерства юстиції 

- 2 Міністерства фінансів 

- 1 Міністерства розвитку громад та територій 

- 30 від районної державної адміністрації та її відділів 

- 57 від районних установ та організацій 

– 18 від підприємств, установ області 

– 20 від Асоціації органі місцевого самоврядування «Єврорегіон- Карпати 



Україна» та Української асоціації районних та обласних рад 

 

17 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в оренду, 

16 – з питань нагородження; 

49 – з питань організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення,  

30 – з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства, 

4 – з питань екології та природокористування, охорони навколишнього 

природного середовища; 

9 – з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

8 – з питань житлово-комунального господарства;  

    За звітний період районною радою відправлено 424 листи. У них 

порушувалися питання соціально-економічного, культурного розвитку району, 

бюджету та фінансів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

законності і правопорядку, туризму, лісового, сільського господарства, з 

питань освіти, молоді і спорту та ряд інших питань.  

 

10. Реалізація громадянами права на доступ до інформації 

 

Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами 

публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами 

України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими 

законодавчими актами. 

При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники 

виконавчого апарату районної ради у своїй роботі керуються "Порядком 

реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом 

у Верховинській районній раді",  Регламентом Верховинської районної ради та 

новою редакцією Інструкції з діловодства у районній раді, які розроблено 

відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради, своєчасно 

розміщувались на інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому 

депутати мали можливість ознайомитися з проектами рішень та довідковими 

матеріалами до них, належно підготуватися до пленарного засідання. 

Громадськість теж має змогу не лише довідатися про питання, які 

розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні 

порушених проблем. 

   За звітний період до Верховинської районної ради інформаційних запитів 

від фізичних та юридичних осіб не надходило. 

 

11. Управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл та селища району 

 

       Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність, 

спрямована на використання об’єктів права комунальної власності відповідно 



до завдань та функцій, які покладені на органи місцевого самоврядування. Від 

правильної організації цієї роботи на місцях залежить благополуччя всієї 

територіальної громади, задоволення жителів цієї громади у роботах, 

послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно управляти майном 

спільної власності територіальних громад сіл та селища, району – ключове 

питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають бути розв’язані три 

завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної власності, 

раціонального використання та примноження потрібного району майна.  

Управління майном здійснюється на основі затвердженої районною радою 

Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища  району, Методики розрахунку 

орендної плати за комунальне майно спільної власності територіальних громад 

Верховинського району та рішень про сплату частини прибутку 

підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад 

району. 

      16 лютого 2022 року було прийнято рішення про надання дозволу 

Верховинському районному лісгоспу на укладення договору оренди з Івано- 

Франківською квартирно-експлуатаційною частиною району будівлю 

Довгопільського лісництва Верховинського районного лісгоспу, площею 419,2 

кв.м. та гаражі площею 123,3 кв.м, яка знаходиться за адресою село 

Довгополе, Верховинського району, вул.Центральна,60 на земельній ділянці 

площею0,1586 га, що належить до спільної власності територіальних громад 

Верховинського району. Прийнято рішення про надання дозволу 

Верховинському ККП на укладення договору оренди з ПрАТ 2Київстар» для 

розміщення базової станції частину цегляної труби площею 10 кв.м. та частину 

бетонної площадки площею 16 кв.м. на території котельні ДКП «Тепловик». 

      З метою забезпечення належного контролю за діяльністю комунальних 

підприємств засновником якого є районна рада, за період з грудня 2021 року 

по грудень 2022 року заслухано звіти комунальних підприємств 

Верховинський районний лісгосп, Верховинський комбінат комунальних 

підприємств, Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-

планувальне бюро, Верховинське автотранспортне підприємство та прийнято 

відповідні рішення:   

      29 липня 2022 року заслухали інформацію керівника установи Мицканюка 

В.В.  «Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств за І півріччя 2022 року та про фінансово-економічний стан і 

перспективи розвитку підприємства»; 

     16 серпня 2022 року заслухали інформацію ПП Барана В.В. «Про 

результати роботи Верховинського автотранспортного підприємства за І 

півріччя 2022 року та перспективи розвитку підприємства»; 

     27 жовтня  2022 року  заслухали інформацію в.о.керівника   Грепіняк В.Ю. 

«Інформація про  роботу КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» за ІІІ-ІV квартал 2021 року та І півріччя 

2022року»; 

    07 грудня 2022 року директора районного лісгоспу                      Маковійчука 

Ю.В. «Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2021 рік  

і перше півріччя 2022 року та про фінансово-економічний стан і перспективи 



розвитку лісгоспу» . 

   Заслухана інформація про роботу підприємств та організацій, зокрема 

Інформація про роботу відділу у Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за І півріччя 2022 

року,  інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді і спорту 

Білоберізької ,Зеленської сільських рад  та Верховинської селищної ради за 

2021 рік, про роботу медичних закладів на території району. 

     Була проведена та ведеться робота з приведення у відповідність 

реєстраційних та установчих документів на об’єкти спільної власності 

територіальних громад району. Зокрема виготовлена технічна документація та 

грошова оцінка на приміщення відділу освіти по вулиці Франка,21, 

виготовляються документи на земельні ділянки, на яких розміщено будівлі 

спільної власності територіальних громад району.  

     Збереження та ефективне використання майна спільної власності 

територіальних громад району досягається шляхом передачі його в оренду 

фізичним та юридичним особам. Це дозволяє максимально зберегти майно та 

одержати надходження до районного бюджету коштів від сплати за 

користування орендованим майном. 

     Районною радою пропрацьовано чіткий механізм надання майна спільної 

власності району в оренду. Відповідно до Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна" рішенням районної 

ради   «Про внесення змін до рішення районної ради від 26 січня 2021 року  

«Про оренду майна спільної власності територіальних громад Верховинського 

району». 

     На пленарному засіданні районної ради 07  грудня   2022 року прийнято 

рішення  «Про безоплатну передачу майна (лісопродукції)  Верховинського 

районного лісгоспу»,  яким  дозволила передати безоплатно для забезпечення 

потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану із спільної 

власності територіальних громад сіл, селища району у державну власність та 

до сфери управління   до військової частини А4081 майно лісо продукцію. 

 

 

 

12. Висвітлення діяльності районної ради 

в  засобах масової інформації 

 

  Співпраця  районної ради із засобами масової інформації сприяє більш 

цілісному, систематичному та усесторонньому висвітленню діяльності районної 

ради, роботи інших органів місцевого самоврядування Верховинщини. 

Основними інформаційними приводами висвітлення роботи ради в 

засобах масової комунікації району слугували перш за все сесійні засідання, 

які відбувалися регулярно і позачергово на вимогу постійної комісії ради чи 

депутатів (відповідно до Регламенту роботи районної ради). Після на 

шпальтах районної газети відкрито, прозоро і гласно висвітлено роботу 

представницького органу влади. У газеті «Верховинські вісті» друкуються  

різнопланові інформаційні та аналітичні повідомлення за поданням прес-



служби районної ради, а також кореспонденції та статті про роботу органів 

місцевого самоврядування. Публікуються виступи та інтерв’ю голови 

районної ради, анотація та короткий виклад прийнятих рішень 

представницького органу, аналітичні статті щодо діяльності депутатів у 

виборчих округах тощо.  

У полі зору як прес-служби районної ради, так і безпосередньо 

редакційних працівників висвітлення роботи постійних комісій районної ради. 

Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка 

ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до 

громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може 

почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію.  

На сьогодні офіційна інтернет-сторінка Верховинської районної ради 

модернізована, що дозволило розширити об’єм інформації, змінити дизайн 

зовнішнього вигляду, вдосконалити структуру бази даних. Структура сайту 

представлена широким спектром розділів: «Новини», «Діяльність районної 

ради», «Виконавчий апарат ради», «Депутати районної ради»,  «Президія 

районної ради», «Постійні комісії районної ради», «Прийом громадян», 

«Нормативно-правові акти», «Доступ до публічної інформації», «Регуляторна 

політика», «Захист прав споживачів», «Народна рада», «Звернення районної 

ради». 

На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні та 

проекти рішень пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної 

ради. Усі ці заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі 

Інтернету мають до них вільний доступ. 

Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво доповнюють 

фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого апарату ради. 

Регулярно друкуються проекти рішень, а після сесійних засідань – рішення 

районної ради. Налагоджено оперативне інформування діяльності органів 

місцевого самоврядування, найважливіших подій політичного, економічного 

та культурного життя краю. 

  Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на 

контролі в керівництва ради. 

 

13.  Підтримка збройних сил України, де ведуться бойові дії 

 

   З перших днів повномасштабного вторгнення росії, районною радою вжито 

заходів щодо матеріальної підтримки підрозділів ЗСУ та районів, котрі 

постраждали внаслідок бойових дій.  

   Першими, на прохання керівництва районної ради відгукнулися Польські  

партнери , вагому дороговартісну допомогу отримали  з Starostwo Powiatowew 

Myślenicach - Powiat Myślenicki Мишленіцкого повіту, Польща  

Староста Józef Tomal особисто відправився на один із кордонних пунктів, щоб 

передати в Україну цінний вантаж.   Продукти харчування, необхідні 

медикаменти, засоби гігієни та  інші потрібні товари .  

 Спільно з депутатами Івано-Франківської обласної ради Дмитром Сіреджуком 

та Віталієм Гондураком було придбано автомобіль який  виконує бойові 

завдання в районі місць дислокації територіальної оборони,а також було 



організовано з 27.06.2022 року по 07.07.2022 року  безкоштовні екскурсії на 

Буковель для 338 дітей нашого району чиї  батьки боронять цілісність нашої 

держави. 

 З початку оголошення воєнного стану на території нашої держави при 

Верховинській районній раді проводиться збір коштів на потреби ЗСУ. За 

даний період надійшло готівки в сумі 351446 гривень, 400 доларів та 605 євро.  

Відповідно до розпорядження голови районної ради  №7-р від 24.02.2022 року 

«Про організацію грошових благодійних (добровільних) внесків»  з метою 

надання допомоги обороноздатності країни  відкрито благодійний рахунок на 

який надійшло 709803 гривні, та відкритий був картковий рахунок на який 

надійшло 38689 гривень. За дані кошти було придбано паливно- мастильні 

матеріали та матеріально технічна база для ЗСУ та ТРО. 

   Водночас повномасштабна російська агресія внесла свої корективи у 

звичний ритм життя громадян. Торкнулася вона безпосередньо кожного з нас. 

Вся країна стала на захист від ворога. Депутати районної ради, працівники 

виконавчого апарату, кожен на своєму місці, долучилися до цієї справи. 

    Окремо хочу відмітити депутатів районної ради а саме: Федорчука Юрія 

Юрійовича, Маротчака Василя Юрійовича, Комана Василя Миколайовича, 

Раховського Ігора Дмитровича, Зеленчука Андрія Дмитровича, Зеленчука 

Василя Івановича, які  зі зброєю в руках стали на захист суверенітету та 

незалежності держави. Висловлюємо свою повагу та подяку! 

В Івано-Франківську на базі структурного підрозділу "Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України", за сприянням Івано-Франківської обласної ради, 

відбулась благодійна спортивно-патріотична акція "Місцеве самоврядування 

Прикарпаття - Збройним Силам України!". Метою даного заходу було 

залучення депутатів рад усіх рівнів до благодійного збору коштів на допомогу 

Збройним силам України та внеску для наближення перемоги у боротьбі з 

російським агресором за незалежність і цілісність України. Змагання 

проходило у два етапи 27 листопада та 03 грудня. Команда Верховинської  

районної ради приймала участь у змаганнях з тенісу настільного, шахів та 

шашок. Нашу команду представляли депутати: Іван Шкіндюк, Володимир 

Дутчак, Ольга Дзюбак, Марія Мартищук. Приємно відзначити Івана 

Шкіндюка, який за підсумком змагань отримав третє місце  з тенісу 

настільного.  

 Мною було сплачено  благодійний внесок  нашій 10-й гірсько-штурмовій 

бригаді в сумі 10 тисяч гривень. 

           Згідно    звернення районної ради прийнятого від 05 березня 2022 року 

до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, селищного 

та сільських голів району щодо перерахунку одноденного заробітку на 

допомогу Збройним Силам України, Верховинською районною радою було 

перераховано чотирьох денний заробіток на допомогу ЗСУ, а також за 

профспілкові кошти  було придбано теплі шкарпетки для ЗСУ та ТРО. 

       Протягом 2022 року нами було направлено адресну гуманітарну допомогу 

в місця гострої потреби, а саме: 



- Верховинська ТРО А7370 – тонометри,  турнікети, каремати, 

медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування, теплі одіяла, рушники, 

аптечки . 

- Військова частин А 4032- продукти харчування; 

- Військова частина 2637- медикаменти; 

- 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр – медикаменти; 

- Навчальний полігон – продукти харчування, засоби гієни; 

- ДБ « Карпатська Січ »- медикаменти; 

- КНП «Корюківська ЦРЛ» Чернігівська область- медикаменти; 

- Миколаївська міська територіальна громада- продукти харчування, засоби 

гігієни, медикаменти. 

Щира подяка Тетяні та Лялі СТРУМКОВСЬКИМ засновникам фонду 

Trembita PA@ UkraineMD  за співпрацю та організацію у придбанні сучасного 

спецавтомобіля який передано КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради. 

Верховинською районною радою було передано для  КНП «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради дефибрілятор, 

медикаменти, термометри електричні. 

         Мною особисто було передано мій транспортний засіб укомплектований 

як обладнанням та медикаментами переданий батальйону Верховинської 

територіальної оборони. Станом на сьогоднішній день автомобіль виконує 

бойові завдання в районі місць дислокації територіальної оборони. Також 

районною радою передано акумулятори, тактичні розгрузки, пластини для 

бронежилетів, зарядні пристрої, військову форму, взуття , засоби гігієни , 

продукти харчування для потреб батальйону. 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

 

 Ми з вами прожили важкий, сповнений щоденних викликів, переживань 

та випробувань 2022 рік. Та не зважаючи на все районна рада працювала 

системно та злагоджено. Дякую депутатам районної ради за розуміння  

наявних проблем та готовність спільно їх вирішити. Дякую голові районної 

державної адміністрації, заступникам та працівникам за конструктивну 

співпрацю. Працюючи разом та кожен на своєму "фронті" зокрема ми, тим 

самим, вносимо свою лепту в перемогу.  

 

       Слава Ісусу Христу! Слава Збройним Силам України! Слава Україні! 
 

  



  

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 
 

Звіт голови районної державної 

адміністрації – начальника районної 

військової адміністрації про 

виконання повноважень, делегованих 

районною радою районній державній 

адміністрації за 2022 рік 
 

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43, пункту 1 статті 72 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 статті 34 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації та підбиваючи підсумки 

виконання визначених чинним законодавством повноважень делегованих 

районною радою районній державній адміністрації за 2022 рік слід відмітити, 

що робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання району у звітному періоді спрямовувалась на виконання 

заходів щодо забезпечення функціонування господарського комплексу, 

гуманітарних та соціальних галузей, бюджетного процесу та інших сфер в 

умовах правового режиму воєнного стану. 

Заслухавши звіт голови районної державної адміністрації – начальника 

районної військової адміністрації Василя Бровчука про виконання 

повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації 

за 2022 рік,», районна рада 

вирішила: 

1. Звіт голови районної державної адміністрації – начальника районної 

військової адміністрації про виконання повноважень, делегованих районною 

радою районній державній адміністрації за 2022 рік взяти до уваги (додається). 
 

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 і середнього бізнесу 

(В.БРОВЧУК). 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

 



ЗВІТ 

голови районної державної адміністрації – начальника районної 

військової адміністрації Василя Бровчука про виконання повноважень, 

делегованих районною радою районній державній адміністрації  

за 2022 рік 

 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві  державні адміністрації» голова 

районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи 

райдержадміністрації за рік в межах наділених їй повноважень.  

Враховуючи широкий спектр означених повноважень районною 

державною адміністрацією послідовно здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування апарату 

та структурних  підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної 

співпраці (у межах компетенції) з районною радою, виконавчими комітетами 

селищної та сільських рад, територіальними органами міністерств і відомств 

України та іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території 

району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя 

вимог сьогодення.  

У межах визначених чинним законодавством повноважень районною 

державною адміністрацією в 2022 році реалізувалися заходи щодо 

забезпечення функціонування господарського комплексу, гуманітарних та 

соціальних галузей, удосконалення бюджетного процесу та розвитку інших 

сфер.  

Зважаючи на період дії правового режиму воєнного стану починаючи з 

24 лютого 2022 року районною державною адміністрацією – районною 

військовою адміністрацією забезпечено виконання вимог Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України 

«Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» та інших нормативних 

актів і доручень вищих органів, протокольних доручень даних керівництвом 

Івано-Франківської ОДА-ОВА, а також даних на засіданнях районного 

оперативного штабу з виконання в районі заходів правового режиму воєнного 

стану, координаційного Штабу з розміщення тимчасово переміщених осіб на 

території Верховинського району, районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій тощо. 

  

Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку 

 

Налагоджена тісна співпраця виконавчого апарату районної ради та 

апарату райдержадміністрації, дієвість співпраці досягається координацією 

роботи щодо планування діяльності.  

На 13 сесії районної ради 22 грудня 2021 року затверджено районний 

бюджет на 2022 рік. 

         Для підвищення ефективності вирішення питань соціально-економічного 

та культурного розвитку за поданням районної державної адміністрації на 13 



сесії районної ради 22 грудня 2021 року було затверджено 6 районних програм 

без фінансування. Упродовж 2022 року на сесіях районної ради вносились 

зміни до районного бюджету на 2022 рік та було профінансовано 6 районних 

програм на загальну суму 2 млн. 406,0 тис. грн. 

 На 14 сесії Верховинської районної ради VІІІ демократичного скликання 

16 лютого 2022 року заслухано звіт голови райдержадміністрації Василя 

Бровчука про підсумки виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району та виконання повноважень, делегованих 

районною радою районній державній адміністрації за 2021 рік. 

На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до оперативних планів 

роботи райдержадміністрації голова РДА – начальник РВА, перший заступник, 

в. о. керівника апарату, керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації брали участь у роботі засідань сесій, депутатських 

комісій сільських, селищної та районної рад. Забезпечено підготовку і 

внесення на розгляд сесій районної ради ряд важливих питань соціально-

економічного розвитку району. 

Проведено ряд зустрічей в населених пунктах Верховинської селищної, 

Білоберізької та Зеленської сільських рад з метою обговорення та вирішення 

проблемних питань територіальних громад району. 

 

Повноваження в галузі бюджету  

 

Районний бюджет за 2022 рік по доходах (загальний і спеціальний фонд) 

виконано на 100,1 відсотка (при уточненому плані – 3595,5 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 3597,7тис. грн.). 

Виконання власних надходжень загального фонду районного бюджету за 

звітний період становить 224,6 тис. грн., що складає 101 відсоток до 

уточненого плану (уточнений план – 222,4 тис. грн., фактично надійшло – 

224,6 тис. грн.).  

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 

98,5 відсотків (при уточненому плані на звітний період – 3838,4 тис. грн., 

фактично профінансовано – 3781,0 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 63,6 

відсотка  (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 36,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 455,0 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні надходження бюджетних установ(благодійні внески, гранти та 

дарунки).  

У ході виконання районного бюджету першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 1307,0 тис. грн 

при запланованих уточнених показниках – 1307,0 тис. грн., на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 28,5 тис. грн., при запланованих 33,9 

тис. грн.   

З резервного фонду районного бюджету спрямовано 9,2 тис. грн., при 



уточненому плані 60,3 тис. грн. 

 

Повноваження у галузі промисловості  

 

Економічна діяльність 

 

 Районною державною адміністрацією здійснюються заходи щодо 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, 

торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод.  

Головною метою промислової політики у 2022 році було подолання 

негативного впливу на економічний розвиток району наслідків воєнних дій в 

Україні.  

Структура підприємств району за звітний період суттєвих змін не 

зазнала. Промисловий комплекс району представляють дев’ять підприємств, 

що входять до основного кола і звітуються до органів статистики про 

показники діяльності. Вісім підприємств належать до деревообробної галузі і 

одне до харчової.   

Упродовж року було продовжено роботу, спрямовану на поліпшення 

бізнес-клімату та спрощення регуляторного середовища – процедур та 

механізмів їх надання через Центр надання адміністративних послуг. 

             На території Верховинського району немає державних, комунальних та 

приватних підприємств, яким завдано збитки внаслідок російської агресії, а 

також  релокованих підприємств (переміщених із зони бойових дій) немає. 

 

Сільське господарство,  розвиток туризму 

 

Виробнича спеціалізація в сільському господарстві району представлена 

молочно-м’ясним тваринництвом та вівчарством.  

До складу аграрного комплексу району входить 32 фермерських 

господарства, три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, близько 10 

тисяч  господарств населення.  

В 2022 році в умовах війни Урядом було прийнято рішення про 

подовження до 30 листопада поточного року (початок реалізації програми з 1 

вересня) терміну реєстрації заяв аграріїв у Державному аграрному реєстрі на 

отримання державної допомоги, збільшивши при цьому (на 100 млн. гривень) 

загальний обсяг підтримки фермерів та інших виробників 

сільськогосподарської продукції. Кількість бажаючих учасників програми 

серед жителів району постійно зростає, особливо в такий нелегкий час для 

держави.  

Державна підтримка важлива для мешканців району, котрі тримають 

корів в домашніх умовах, ведуть сільське господарство на полонинах та 

виготовляють гуцульський автентичний сир, для власників сімейних 

фермерських господарств, а також для господарств жителів району у власності 

яких 10 і більше бджолосімей. 

Більше 20 полонин району літують худобу з кінця травня до осені та 

виготовляють молочну продукцію, мають свої сироварні. Деякі власники 

полонин у 2022 році  менше набрали корів, інші перекваліфікувалися і набрали 



лише молодняк для випасання, реалізація полонинського сиру впала до 70%, 

бо під час війни зменшилась кількість туристів. 

На території громад району діє більше 200 одиниць садиб сільського 

зеленого туризму, Державний заклад санаторного типу лікувально-оздоровчий 

комплекс «Верховина» (смт Верховина), Інформаційно-туристичний центр 

НПП «Верховинський» (с.Ільці); Регіональний історико-краєзнавчий музей 

Гуцульщини (смт Верховина), більше 40 одиниць приватних музеїв, ряд 

об’єктів культурної, релігійної спадщини та унікальних природних об'єктів, 

що дало можливість з початку війни прихистити тисячі людей, забезпечити їх 

проживання, оздоровлення, залучити до туристичних, пізнавальних, 

культурно-мистецьких, духовних, освітніх та інших заходів. 

У громадах району створена та наповнюється база даних про надавачів 

туристичних послуг, організовуються екскурсії, що включають цікаві послуги: 

апітерапію (лікувальний сон на бджолах), купання у чанах, рибалка на 

форельному господарстві,  рафтинг Черемошем, оренда велосипедів та катання 

на конях, збирання лікувальних трав, грибів та ягід, готування гуцульських 

страв, ознайомлення з різьбярством, ткацтвом, вишиванням тощо. 

У 2022 році за кошти власників сільського зеленого туризму села 

Білоберізка промарковано та  встановлено відповідні знаки на туристичному 

пішохідному  маршруті с. Білоберізка – г. Писаний Камінь протяжністю 9 км.  

Впродовж року фермерські господарства та власники садиб сільського 

зеленого туризму неодноразово долучалися до надання гуманітарної допомоги 

на Схід України жителям окупованих територій та військовим. 

 

Повноваження в галузі містобудування, будівництва, побутового, 

торговельного обслуговування 

 

          Містобудування 

 

Станом на 01.01.2023 року завершено проектні роботи по розробці 

Схеми планування території району (ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», (м.Київ). 

На 2023 рік потрібно передбачити кошти для проведення експертизи проекту.  

Відповідно до адміністративно-територіального устрою Верховинський  

район  включає в себе 43 населених пункти, із яких 1 селище міського типу, 42 

села. На території району утворено 3 територіальні громади: до Верховинської 

селищної територіальної громади входять 20 населених пунктів,  до Зеленської 

сільської територіальної громади – 6 населених пунктів, до Білоберізької 

сільської територіальної громади – 17 населених пунктів. 

Генеральний план селища міського типу Верховина та села Віпче 

розроблений  у 2019 році.   

Із 43 населених пунктів Верховинського району 36 забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани сіл Буковець, 

Черетів, Верхій Ясенів, Рівня, Ільці, Великий Ходак, Криворівня, Бережниця, 

Красноїлля, Вигода, Стебні. 



Відсутні генплани на три населені пункти: - (села Стовпні, Чорна Річка, 

Сеньківське), що загалом становить  10,2% від загального стану забезпечення 

містобудівною документацією району.  

Оновлення потребує містобудівна документація для 25 населених 

пунктів району, що загалом становить 66,6% від загального стану 

забезпечення планувальною документацією району (генплан села Красник 

розроблено після прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»).  

Розроблено проект детального плану території забудови центральної 

частини села Красник в М 1:2000 у складі генплану.  

За 2022 рік розроблено 93 детальних планів забудови територій.  

Комплексною програмою забезпечення містобудівною документацією 

Верховинського району на 2019-2024 роки передбачено виготовлення Схеми 

планування території району та генеральних планів населених пунктів з метою 

їх подальшої реалізації та здійснення планування, забудови і використання 

територій.  

Залишається необхідність внесення змін у містобудівну документацію 

таких сіл: - Голови, Голошино, Гринява, Біла Річка, Замагора, Зелене, Буркут, 

Топільче, Явірник,  Кривопілля, Волова, Стаїще, Перехресне, Пробійнівка, 

Грамотне, Устеріки, Хороцево, Барвінково, Яблуниця, Черемошна. 

Генеральні плани населених пунктів, які були затвердженні до 

10.05.2011 року  у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (села Білоберізка, 

Бистрець та Дземброня) потребують внесення  змін. 

Виконкомам сільських та селищної рад рекомендовано здійснити заходи 

щодо прискорення розроблення (внесення змін) містобудівної документації та 

переведення наявних генеральних планів в цифрову форму для розміщення на 

веб-сайтах згідно вимог Закону України «Про інформацію» та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації».  

Станом на 01.01.2023 року Службу містобудівного кадастру у відділі 

містобудування та архітектури не створено, матеріально-технічне 

забезпечення Служби містобудівного кадастру – відсутнє. 

В 2022 році було продовжено виконання комплексу ремонтно-

реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення, обсерваторії 

на горі Піп-Іван, що розміщена на території Зеленської сільської ради.  

На звернення юридичних та фізичним осіб, відділом містобудування та 

архітектури райдержадміністрації за 2022 рік, підготовлено та надано 2 

містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів різного 

призначення, виготовлено та видано 84 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних садибних житлових будинків. 

Підготовлено та видано 7 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності. 

Погоджено 243 проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок. 

      

Будівництво та інвестиції 

 



Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району  впродовж 2022 року проведено значну роботу щодо 

покращення інфраструктури та об’єктів соціально-культурного призначення в 

умовах війни. 

         З метою забезпечення належного температурного режиму та стабільної 

роботи під час осінньо-зимового сезону й опалювального періоду 2022/2023 

вжито цілий ряд заходів, а саме:  

- проведено заміну котла в дитячому садочку в с.Зелене вартістю 

109,706 тис. грн. та відремонтовано приміщення для зберігання дров 

вартістю виконаних робіт 50,718 тис. грн.; 

- проведено ремонт системи опалення у Верховинському ліцеї на суму 

605,087 тис. грн.; 

- встановлено нову систему опалення (287,472 тис. грн.), придбано двері 

та вікна (41,525 тис. грн.) для Верховинського ліцею імені Дмитра 

Ватаманюка; 

- встановлено твердопаливний котел (247,326 тис. грн.) та придбано 

будівельні матеріали для Красницької гімназії (11,840 тис. грн.); 

- придбано енергозберігаючі вікна для Голівської гімназії – 19,700 тис. 

грн.; 

- підключено до водопостачання Голівський ЗДО «Ластівка» - 42,727 

тис. грн.; 

- забезпечено водопостачанням всі заклади освіти Верховинської 

селищної ради (63,441 тис. грн.) та проведено технічний огляд водогрійних 

котлів (10,075 тис. грн.); 

- проведено благоустрій та водовідведення територій Верховинської 

дитячої школи мистецтв та літературно-меморіального музею Івана Франка в 

с.Криворівня, де  використано кошти в сумі біля 150,0 тис. грн. 

 - придбано 4 булер’яни на суму 80,0 тис. грн. для будинку культури 

с.Красник, клубів сіл Перехресне та Чорна Річка і музею історії села Верхній 

Ясенів; 

- придбано енергозберігаючі вікна для  будинку культури с.Кривопілля 

та публічної бібліотеки в селищі Верховина на суму 75,0 тис. грн. 

Впродовж 2022 року забезпечено облаштування споруд цивільного 

захисту та проведено ряд будівельних та ремонтних робіт, зокрема: 

 - здійснено обладнання укриттів в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти Верховинської селищної ради - 433,937 тис. грн.; 

 - облаштовано захисну споруду в Буковецькій гімназії – 100,0 тис. грн.; 

- проведено ремонт санвузлів у Верхньоясенівському ЗДО «Гуцулятко» 

– 14,520 тис. грн.; 

          - проведено ремонт захисної споруди в Криворівнянському ліцеї імені 

Михайла Грушевського – 160,0 тис. грн.; 

         - за кошти обласного бюджету в сумі 330,0 тис. грн. облаштовано 

споруди цивільного захисту у Верховинському ліцеї №1 та відремонтовано 

споруди цивільного захисту у Верховинській початковій школі – 250,0 тис. 

грн.; 

          - проведено капітальний ремонт укриття в Верховинському ЗДО 

«Сонечко» - 202,399 тис. грн.; 



 - проведено благоустрій території у Верхньоясенівському ліцеї – 49,0 

тис. грн.; 

 - проведено капітальний ремонт у Верховинському ліцеї імені Дмитра 

Ватаманюка – 300,0 тис. грн.;   

 - придбано матеріали та здійснено будівельні роботи із заміни покрівлі в 

Стебнівській (484,332 тис. грн.) та Пробійнівській (471,120 тис. грн.) гімназіях;  

- придбано металопрофіль для перекриття Довгопільського ліцею на 

суму 276,149 тис. грн.; 

- придбано сайдинг для обшивки будівлі Черемошянського ліцею 

(122,915 тис. грн.) та Грамітнянської гімназії (246,676 тис.грн.). 

З метою розміщення сімей з числа внутрішньо переміщених осіб: 

          - проведено ремонт пришкільного інтернату Криворівнянського ліцею 

імені Михайла Грушевського, в якому тимчасово проживають ВПО – 211,438 

тис. грн.; 

 - завершено реконструкцію у будівлі Красноїльського ліцею 

(орієнтована кількість розміщення 50 осіб) вартість проєкту 6 млн. 600,0 тис. 

грн. (співфінансування донорські кошти – 6 млн. грн. та з селищного бюджету 

600 тис. грн.), на даний час ведуться роботи з облаштування кімнат. 

  - завершено реконструкцію у приміщенні комунального закладу 

(аптеки) Білоберізької сільської ради  (с.Білоберізка, прис. Михайлуш),  

вартість проєкту 2 млн. 72,7 тис. грн. (співфінансування з сільського бюджету 

– 2 млн. грн. та донорські кошти 72,7 тис. грн.) – орієнтована кількість 

розміщення 15 осіб ВПО.   

   

Дорожнє господарство 

 

Мережа автомобільних доріг в районі складає 928,453 км, з них: 

загального користування державного значення – 50 км; загального 

користування місцевого значення – 162,1 км; комунальної форми власності – 

716,353 км. 

За рахунок субвенції обласному бюджету з Білоберізького сільського 

бюджету влаштовано перший шар асфальтного покриття в центрах сіл Стебні,  

Довгополе, Черемошна, Яблуниця,  Хороцево, Білоберізка протяжністю від 

300 до 500 м, що забезпечило  благоустрій центрів сіл, а також покращило 

експлуатацію автомобільних доріг Устеріки - Пробійнівка та Барвінково - 

Розтоки. Використано кошти в сумі 18 млн. грн.  

Проведено капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку 

Пробійнівка в селі Гринява на присілку Центр. Використано понад 1 мільйон 

гривень з Білоберізького сільського бюджету. 

До балансоутримувачів упродовж 2022 року формувалися запити, 

відношення щодо проведення ремонтних робіт дорожньо-мостового 

господарства та утримання його в належному стані. 

 

Внутрішня торгівля, сфера послуг та споживчий ринок 

 

На виконання листа обласної державної адміністрації  від 10.05.2022 

року № 3872/011-22/01-007 районною державною адміністрацією надіслано 



листи від 17.05.2022 року за № 853/02-03/04 селищній та сільським радам 

району з питань затвердження та виконання плану заходів щодо забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Робочими групами селищної 

та сільських рад спільно з працівниками фінансового управління  районної 

державної адміністрації у травні-грудні 2022 року проводився моніторинг 

стану продовольчої безпеки, аналіз попиту на основні види 

сільськогосподарської продукції, а також здійснювався щотижневий 

моніторинг цін на продовольчі товари, які мають істотну значущість, зокрема 

харчових продуктів та аналіз рівня надбавок.  

З працівниками торгівельних закладів, які функціонують на території 

району проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення безпідставного 

зростання цін на продукти харчування першої необхідності в умовах воєнного 

стану, а також вручено звернення та інформаційно-роз’яснювальні матеріали 

щодо забезпечення не створювання безпрецедентних ситуацій в частині 

підняття цін на продукти харчування та інші товари першої необхідності. До 

осіб, які безпідставно підвищуватимуть ціни з метою надприбутків, будуть 

вжиті відповідні заходи. Також діє гаряча лінія, куди споживачі можуть 

звернутися, інформація розклеєна в торгових закладах. 

Районною державною адміністрацією проведено ряд заходів  в рамках 

інформаційної кампанії з власниками житлових приміщень щодо реалізації 

Урядової соціальної програми «Прихисток».  

Селищною та сільськими радами створено комісію, яка проводить 

щотижневий моніторинг виконання вищевказаної програми та щоденно 

висвітлюється інформація на місцевих сайтах та в районному додатку 

«Прихисток».  

В районі налагоджена робота, яка спрямована на легалізацію заробітної 

плати та дотримання законодавства про працю на підприємствах, установах та 

організаціях району, а також здійснено заходи щодо оптимізації управлінських 

апаратів та приведено у відповідність до наявних фінансових ресурсів.  

 

Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних 

ресурсів і охорони довкілля 

 

В силу географічного розташування район володіє широким спектром 

унікальних природних систем, а саме гірськими масивами, лісом, мережею 

малих та середніх річок, іншими природними багатствами.  

Упродовж квітня-травня 2022 року в рамках щорічної всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля» та акції «Чисті береги, чистий Черемош» 

райдержадміністрацією, територіальними громадами, підприємствами, 

установами та організаціями району, а також студентською та учнівською 

молоддю забезпечено організацію і здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на благоустрій, озеленення та приведення в належний санітарний 

стан населених пунктів та прилеглих до них територій, прибережних захисних 

смуг вздовж річок, джерел, полігону твердих побутових відходів, створення 

зелених насаджень. 

        Зокрема, НПП «Верховинський» впорядковано джерело з питною водою 

та рекреаційне місце «Млинський» в селі Верхній Ясенів, організовано толоку 



з прибирання прибережної смуги річки Чорний Черемош та її приток, під час 

якої забезпечено роздільний збір побутових відходів і сміття. З учасниками 

акції проведено екологічно-освітні бесіди щодо важливості збереження 

чистоти водних ресурсів і довкілля. 

У рамках Всеукраїнської лісівничої акції «Створюємо ліси разом» на 

виконання програми Президента України «Зелена країна» лісовими 

господарствами району заліснені ділянки площею 225,7 га, де висаджено 

824689 саджанців дерев, в тому числі 756532 хвойних дерев та 68157 листяних 

дерев, а також висаджено 2700 хвойних дерев для сприяння природного 

відновлення.  

 Територіальними громадами Верховинської селищної ради, 

Білоберізької та Зеленської сільських рад упродовж 2022 року здійснено ряд 

заходів із ліквідації стихійних сміттєзвалищ, виявлених на їх територіях 

вздовж берегів річок та водойм.  

 

Повноваження в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді 

 

Освіта 

 

 В 2022 році збережено та вдосконалено діючу мережу закладів  освіти 

району, яку складають 40 закладів загальної середньої освіти, з яких у 2022-

2023 навчальному році функціонує 38 таких закладів, де  навчається 4798 

учнів (призупинена діяльність Цівівської і Білорічанської початкових шкіл 

Білоберізької сільської ради). Провадження освітньої діяльності забезпечують 

– 14 ліцеїв (в т.ч. 5 опорні заклади), 10 гімназій (в т.ч. 3 філії опорних закладів) 

та 14 початкових шкіл (в т.ч. 9 філій опорних закладів). 

Також у районі працює 24 заклади дошкільної освіти (в т.ч. 6 дошкільні 

структурні підрозділи шкіл), в  яких виховуються і здобувають дошкільну 

освіту 846 дітей та позашкільну освіту забезпечують 2 заклади - Центр дитячої 

та юнацької творчості Верховинської селищної ради (діяльність тимчасово 

призупинена) та Верховинська ДЮСШ, в якій підвищують спортивну 

майстерність 184 вихованці.  

 Враховуючи умови правового режиму воєнного стану в Україні   

забезпечено реалізацію заходів стосовно створення безпечних умов 

перебування дітей в навчальних закладах району. Зокрема, приведено у 

готовність до використання за призначенням евакуаційні шляхи та споруди 

цивільного захисту закладів освіти, встановлено покажчики руху до захисних 

споруд з укриття, посилено профілактичну роботу з питань безпеки 

життєдіяльності, створено класи безпеки для  формування у дітей навичок 

самозахисту і надання домедичної допомоги, знань з правил пожежної і мінної 

безпеки, алгоритму дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 З ініціативи відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної 

ради у березні 2022 року започатковано безкоштовні курси вивчення 

української мови під назвою «Мовна адаптація: легко і цікаво!» для 

внутрішньо переміщених осіб; у квітні реалізовано Проєкт «Святкуймо 

Великдень разом». Учасники заходів мали можливість ознайомитися з 



автентикою та гуцульськими традиціями, культурою, побутом на відповідних 

майстер-класах. 

         В період  з 27.07. по 04.08.2022 року на базі Верховинського ліцею 

проведено основну сесію національного мультипредметного тестування в 

комп’ютерному форматі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12.05.2022 року № 434. Для участі у тестуванні 2022 року в районі 

зареєструвалося 233 випускники різних років, з яких прибули на тестування 

217 осіб. 

           У серпні 2022 року організовано та проведено науково-практичні 

конференції педагогічних працівників району та методичні майстерні з усіх 

навчальних дисциплін, здійснено ряд заходів щодо надання кваліфікованої 

допомоги вчителям-предметникам стосовно нововведень і змін у навчальних 

планах і програмах на 2022/2023 навчальний рік. 

 У вересні 2022 року своєчасно розпочато новий навчальний рік та 

забезпечено безперебійне функціонування освітніх закладів району в умовах 

надзвичайних ситуацій шляхом забезпечення вказаних установ автономними 

джерелами енергопостачання.  

У жовтні 2022 року Міністр освіти та науки України Сергій  Шкарлет 

вручив Верховинській громаді новий шкільний автобус для забезпечення  

потреб підвозу учнів. 

  Завдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду 

допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) 5 опорних шкіл району отримали по 3 

тис. доларів на ремонт та покращення освітнього процесу. 

Одинадцять проєктів шкільного бюджету участі стали переможцями 

партнерської ініціативи проєкту DECIDE (Швейцарія) та Білоберізької 

сільської територіальної громади «Громадський бюджет на дитячі мрії» 

(ініціатива передбачає співфінансування проєктів 70% від DECIDE та 30% від 

Білоберізької ТГ). Загальна вартість проєктів-переможців шкільного 

громадського бюджету 906 тис. грн. 

Згідно розподілу Білоберізька та Верховинська територіальні громади у 

листопаді 2022 року отримали шкільні автобуси для підвезення учнів, які були 

придбані за рахунок коштів освітньої субвенції та співфінансування обласного 

бюджету.  

У грудні 2022 року підписано Меморандум про співпрацю між 

Верховинським ліцеєм та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Стар 

фор лайф Україна» й компанією Nexer AB (Швеція), що передбачає реалізацію 

проєкту з діяльності школярів у сфері ІТ-технологій. 

З метою виявлення обдарованої молоді впродовж листопада-грудня 2022 

року забезпечено проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

 

Надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради (КНП «Верховинська 

БЛ» ВСР) надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу та первинну 



медичну допомогу згідно укладених угод з  Національною службою здоров’я  

України.  

 Згідно даних статуправління у Верховинському районі налічується 30 

562 особи, з них дорослого населення 23 676 осіб та  6 886 дітей віком до 18 

років. На 2023 рік з НСЗУ укладено 11 пакетів медичних гарантій, уклали 

декларації із сімейними лікарями 3712  осіб,  яким надається первинна 

медична допомога. 

  Ліжковий фонд в КНП «Верховинська БЛ» ВСР станом на 01.01.2023 

року  складає – 123 ліжка в тому числі ВАІТ - 3, з них: терапевтичні – 45, 

хірургічні – 16, травматологічні – 9, акушерські – 7, гінекологічні – 8, патології 

вагітних – 5, неврологічні – 15, педіатричні – 15, паліативні – 3. 

План виконання ліжко-днів за 2022 рік виконано на 101,3 % проти 86,1% 

в минулому році.  

Упродовж 2022 року в стаціонарі проліковано 7301 особу, з них дітей–  

1181 проти 3513 осіб, з них 551 дитина за 2021 рік. 

З 01.05.2022 року розгорнуто 3 стаціонарні ліжка для надання 

паліативної допомоги населенню району. За дев’ять місяців проліковано 84 

пацієнти. 

У пологовому відділенні за 12 місяців 2022 року народилося 223 дитини 

проти 172 за 2021 рік. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надано 

стаціонарну  медичну допомогу 36 постраждалим військовослужбовцям. 

Щодо вакцинації населення району у 2022 році від COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на базі КНП «Верховинський 

ЦПМСД»ВСР щеплено: вакциною «Pfizer» – 4121 людина, вакциною 

«Moderna» – 800 людей, вакциною «AstraZeneca» – 920, вакциною «Johnson»– 

100, вакциною «CoronaVac» – 911.  

 Фінансування КНП «Верховинська БЛ» ВСР проводиться за рахунок 

надання послуг Національною службою здоров’я України.  

За кошти Національної служби охорони здоров’я України впродовж 2022 

року придбано медичної апаратури на суму 6 млн. 723 тис. 483 грн. 

Благодійно отримано автомобіль «Мерседес» для перевезення пацієнтів 

в обласні лікувальні заклади, дизельний генератор потужністю 33 кВт, який 

встановлено для обслуговування котельні та відділень на випадок перебоїв із 

електропостачанням та вакуумний апарат для хірургічного відділення. 

Від департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 

отримано 10  ноутбуків. 

За кошти НСЗ України  проведено  поточний ремонт дитячого 

відділення лікарні  КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР. 

Також, гуманітарну допомогу (дитячі речі, одяг, дитяче харчування, 

засоби гігієни), які надійшли до Верховинського району від Канадської 

Благодійної організації «Atlantic Ukrainian Association» та ГО СК 

«Характерник» передано у пологовий відділ КНП «Верховинська 

багатопрофільна лікарня».  

 

 

Надання первинної медико-санітарної допомоги 



 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Центр) включає в себе 

наступні структурні підрозділи: 5 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини, які знаходяться в селищі Верховина, селах: Зелене, Красноїлля, 

Голови, Верхній Ясенів та 16 пунктів охорони здоров’я (ПОЗ). Центр 

обслуговує 13244 особи. 

Згідно штатного розпису в Центрі зареєстровано 103,0 посади, з них 

працює 68 осіб, в тому числі 12 лікарів, 39 осіб середнього медичного 

персоналу, 5 осіб молодшого персоналу, іншого персоналу – 12 осіб. 

Основним пріоритетом Центру є забезпечення надання ефективної 

якісної первинної медичної допомоги та підвищення її доступності. Центр 

працює над оптимізацією мережі закладів охорони здоров’я, зміцненням 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, а також тісно 

співпрацює з вторинною медичною ланкою. 

Станом на 01 січня 2023 року 13244 осіб обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію. Однак слід відмітити, що не всі підписанти 

декларації проживають на території обслуговування Центром. Варто 

зазначити, що у Верховинському районі працює декілька ФОПів та КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР, які мають пакет первинної 

медичної допомоги. 

У КНП «Верховинський  центр первинної медико-санітарної допомоги» 

діє центр вакцинації проти інфекції «СOVID-19»  та два пункти щеплення у 

Верховинській АЗПСМ та в Красноїльській АЗПСМ,  окрім того в кожній 

амбулаторії облаштовано кабінети для профілактичних щеплень.  

 За 2022 рік з НСЗУ поступило бюджетних коштів на суму 9500,0 тис. 

грн., які використано: 

1) на матеріальні затрати 203,4 тис. грн., з них: пальне – 73,5 тис. грн., 

господарські товари – 13,3 тис. грн., медикаменти – 88,4тис. грн., послуги 

інтернет провайдерів  – 16,2тис. грн., бланки та журнали – 4,4 тис. грн., меблі 

для маніпуляційного кабінету – 7,6 тис. грн.; 

  2) витрати на оплату праці 9296,6 тис. грн. 

З місцевого бюджету в 2022 році на пільгові медикаменти  та енергоносії 

використано 423,2 тис. грн., з них: електроенергія – 273,1 тис. грн., пільгові 

медикаменти – 150,1 тис. грн. 

   Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради (далі –  

КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР) складається з таких структурних 

підрозділів: 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Яблуниця 

та 10 пунктів охорони здоров’я, де обслуговується  6118 осіб.  

Згідно штатного розпису в КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР 

зареєстровано 32 посади, з них працює 24 осіб, а саме: 4 лікарі, 14 осіб 

середнього медичного персоналу, 1 особа молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 5 осіб. 

Станом на 01 січня  2022 року з Національної служби охорони здоров’я 

України   поступило 4430,4 тис. грн. бюджетних коштів. 

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями за 2022 рік – 4349,8 тис. 



грн. 

Комунальне некомерційне підприємство «Білоберізька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради (далі –  

КНП «Білоберізька АЗПСМ» БСР) складається з таких структурних 

підрозділів:  1 амбулаторія та 4 пунктів охорони здоров’я – с. Устеріки, 

с.Барвінково, с. Хороцеве, присілок Пасічне, де обслуговується  2691особа. 

  В КНП «Білоберізька АЗПСМ» БСР працює 15 осіб, а саме: 2 лікарі 

ЗПСМ, директор КНП, 8 осіб середнього  медичного персоналу,  іншого 

персоналу – 4 особи.  

Станом на 01 січня 2023 року 2954 особи, з них 639 дітей до 18 років, 

обрали свого лікаря та підписали з ним декларацію. 

За період воєнного стану до КНП «Білоберізька АЗПСМ» БСР офіційно 

зверталися та отримали амбулаторну медичну допомогу 113 осіб, які переїхали 

з зони бойових дій.  

Станом на 01 січня  2022 року з Національної служби охорони здоров’я 

України   поступило 2750,7 тис. грн. бюджетних коштів. 

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями за 2022 рік – 2712,3 тис. 

грн. 

 

Культура 

 

          Пріоритетними напрямками роботи галузі культури є розвиток 

самобутньої народної творчості та збереження і примноження гуцульських 

етнічних традицій, звичаїв та обрядів. 

Впродовж 2022 року забезпечено проведення ряду культурно- 

мистецьких заходів, зокрема: І Регіональний Гуцульський фестиваль  

«Гуцульська коляда»  за участю колядницьких партій Гуцульського регіону 

Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей; 16 лютого 

відзначили вперше «День єднання»; 21 лютого вшановано пам’ять Героїв 

Небесної Сотні; 22 лютого розпочався конкурс читців в установах культури 

селищної ради присвячені 208-ій річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. 

Зважаючи на період дії правового режиму воєнного стану починаючи з 

24 лютого 2022 року проведення культурно-мистецьких заходів було 

тимчасово призупинено. В цей період закладами культури району проведено 

понад 30 майстер-класів з гри на музичних інструментах, бісороплетіння, з 

вишивки, з розпису писанок, з плетіння теплих шкарпеток для військових та 

інше.  

На виконання Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 

143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України», з метою вшанування 

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та 

героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із 

захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних 

громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти 

України, з 17 березня 2022 року о 9 годині 00 хвилин щоденно в районі 

вшановується  пам’ять  загиблих  Героїв  хвилиною мовчання. 

28 червня відзначили 26 річницю Дня конституції України, 05 липня 



День Героїв; 28 липня верховинці вперше відзначили День Української 

Державності. 

Впродовж серпня відбувся творчий фестиваль-конкурс «Гуцульщина 

талановита»; мистецький захід в рамках ХV Благодійного проєкту «Молодь за 

Україну»; 23 серпня відбувся урочистий захід до Дня Державного Прапора 

України «Два кольори у прапорі злились»; 24 серпня урочисто відзначено 31-

шу річницю Дня Незалежності України та 29 День вшанування загиблих 

Героїв Іловайського котла. 

       Також у 2022 році  відзначено День захисника та захисниць України, 80-

ту річницю створення УПА та День українського козацтва, День української 

писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва; проведено огляд-конкурс майстрів декоративно-

прикладного мистецтва Верховинської селищної ради, урочистості з нагоди 9-

ої річниці Дня Гідності і Свободи, заходи до Дня Збройних Сил України; 

проведено поминальні панахиди та зустрічі загиблих Героїв; вшановано 

загиблих воїнів у населених пунктах району, відвідано могили Героїв. 

З початку війни працівники галузі культури систематично долучаються 

до благодійництва з метою допомоги нашим воїнам на Схід: збором коштів, 

продуктів, засобами гігієни, теплою одежею. Також власноруч плели 

маскувальні сітки, робили окопні свічки, плели теплі вовняні шкарпетки та 

інше. 

Впродовж 2022 року було здійснено оновлення матеріально-технічної 

бази закладів культури, а саме виділено кошти відділу культури Верховинської 

селищної ради з обласного бюджету на суму 319,9 тис. гривень.  

 

Фізична культура і спорт 

 

           На проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів і 

змагань та придбання спортивного обладнання впродовж 2022 року з місцевих 

бюджетів селищної і сільських рад територіальних громад, враховуючи 

позабюджетні надходження, використано 81,7 тис. грн. На покращення  

матеріально-технічної спортивної бази територіальних громад району було 

використано 34,2 тис. грн. з місцевих бюджетів Верховинської селищної  та 

Білоберізької сільської рад. 

   У Верховинському районі працює 68 працівників фізичної культури і спорту, 

всіма видами оздоровчої роботи охоплено близько 5800 жителів. До послуг 

населення - 1 стадіон з трибунами, 69 спортивних майданчиків (в т. ч. 11 зі 

штучним покриттям), 3 стрілецькі тири та 13 спортивних залів.  

Впродовж 2022 року Верховинською дитячою-юнацькою спортивною 

школою забезпечено  підготовку та успішний виступ спортсменів району у 

змаганнях обласного, національного та міжнародного рівнів.  

Враховуючи умови правового режиму воєнного стану і карантинні 

заходи впродовж минулого року забезпечено участь в 10 спортивних заходах 

Всеукраїнського та обласного рівнів, а також проведено районні змагання і 

турніри з нагоди відзначення державних і професійних свят. Високого 

результату досягли вихованці спортивної  школи на чемпіонаті України з 

вільної боротьби (юніори до 20 років), який відбувся 15 – 17 листопада у 



м.Коломия, де Владислав Бодоряк став переможцем у ваговій категорії до 78 

кг і виконав норматив майстра спорту України та Марічка Неміш стала 

бронзовою призеркою змагань виконавши норматив кандидата в майстри 

спорту України. 

У листопаді 2022 року відбулася першість Верховинського району з 

мініфутболу сезону-2022. Участь у змаганнях взяли шість команд, 

переможцем стала – «Білоберізька ТГ». 

09.11. Проведено дитячий футбольний фестиваль «Відкриті уроки 

футболу», в якому взяли участь більш, ніж 150 школярів віком від 9 до 13 

років, у тому числі дітки, які навчаються в інклюзивних класах та  ВПО з 

різних куточків України. Всі учасники футбольного фестивалю впродовж двох 

годин були активно задіяні на 12 локаціях різними видами фізкультурно-

оздоровчих  вправ. 

Станом на 01.01.2023 року у дитячо-юнацькій спортивній школі 

працюють два відділення з олімпійських видів спорту, навчально-

тренувальним процесом охоплено 184 вихованці, з яких футболом – 104 

дитини та вільною  боротьбою – 80.  

        

Захист прав та інтересів дітей 

 

Службою у справах дітей райдержадміністрації у 2022 році проведено 

відповідну роботу щодо реалізації державної політики з питань соціального 

захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню 

правопорушень неповнолітніми. 

Забезпечено раннє виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та внесення інформації про них в Єдину інформаційно-аналітичну 

систему «Діти» (ЄІАС).  

В районі проживає 8478 дітей. На обліку служби у справах дітей 

перебуває 31 дитина (12 дітей-сиріт та 19 дітей, позбавлених батьківського 

піклування), з них: 28 дітей перебуває під опікою/піклуванням, 3 дітей 

виховуються в прийомних сім’ях. 

У районі ефективно функціонують 6 прийомних сімей, у яких 

виховуються 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у якому виховується 7 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На обліку служб у справах дітей селищної, 

сільських рад є 35 дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за 

постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. Станом на 

сьогоднішній день на квартирному обліку в районі перебуває 1 дитини, 

позбавлена батьківського піклування та 10 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

В районі в розрізі територіальних громад сформований реєстр 

нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вживаються заходи щодо вирішення житлових проблем. Зокрема в 2022 році 

придбано двокімнатну квартиру 1 особі із числа осіб, позбавлених 



батьківського піклування за кошти державної субвенції, виділеної в грудні 

2021 року (391,313 тис. грн.) Всього в період від 2019 року придбано житло ще 

1 дитині-сироті і 3 особам із числа осіб, позбавлених батьківського піклування.  

Територіальними громадами району затверджено цільові програми «Про 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2022 рік». 

Відповідно до плану заходів вищевказаної програми впродовж 2022 року 

в загальноосвітніх навчальних закладах району: проведено семінари та лекції з 

метою пропаганди здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 

тютюнопаління та наркоманії у дитячому середовищі, а також індивідуально-

профілактичні бесіди з батьками та їхніми дітьми, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; здійснено контроль за умовами утримання, навчання та 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

проживають в сім’ях опікунів, піклувальників. 

Впродовж 2022 року службами у справах дітей територіальних громад 

району забезпечено роботу щодо встановлення статусу дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Із окупованих територій у 2022 році на територію району прибуло 253 

внутрішньо переміщені  дитини віком від народження до 17 років включно, 

серед яких 10 дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців 

дитячого будинку сімейного типу міста Лисичанська Луганської області. На 

даний час вони проживають у Білоберізькій територіальній громаді. 

Внутрішньо переміщеним особам з дітьми надано відповідні консультації 

щодо адаптації та захисту прав дітей, забезпечено всім необхідним для 

проживання тощо.          

Впродовж звітного періоду проведено відповідні організаційні заходи 

щодо оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей батьки, яких воюють, дітей переселенців.  

У 2022 році обстежено 124 сім’ї, попереджено 11 батьків за неналежне 

виконання обов’язків (ст. 184 КУпАП), з них – 9 ініційовано службами у 

справах дітей селищної та сільських рад району. 

Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у 

справах дітей, у якості представників органу опіки та піклування 

Верховинської райдержадміністрації, прийняли участь у 47 судових 

засіданнях. 

З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх проведено 12 

профілактичних лекцій в загальноосвітніх закладах району, забезпечено 

виконання профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Канікули», «Урок». 

 

Оздоровлення дітей 

 

Упродовж 2022 року в районі охоплено оздоровленням та відпочинком 

за бюджетні кошти всього 22 дітей пільгових категорій шкільного віку, 

зокрема: 

- 7 дітей із багатодітних сімей; 



- 9 дітей, позбавлені батьківського піклування і виховуються в 

прийомній сім’ї; 

- 2 дітей-сиріт; 

- 2 дітей внутрішньо переміщених осіб; 

- 2 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. 

Із числа оздоровлених: 

- За рахунок коштів обласного бюджету в таборах оздоровлення та 

відпочину області оздоровлено 17 дітей. 

- За межами області, за кошти державного бюджету оздоровлено 5 дітей, 

зокрема: 

-  ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» оздоровлено 2 дітей; 

- Закарпатська область - позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Водограй» ПрАТ «Закарпатавтотранс») оздоровлено 2 дітей,  

- м. Риманів-Здрій (Польща, Підкарпатське воєводство) оздоровлено 1 

дитину. 

 

Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту 

населення 

 

Соціальний захист населення  

 

З метою підтримки гідного рівня життя жителів району управлінням 

соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюються заходи 

щодо виконання державних соціальних програм, спрямованих на забезпечення 

соціальною підтримкою найбільш вразливих та незахищених верств населення 

шляхом надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та 

компенсацій.       

Станом на 1 січня 2023 року у Верховинському районі 4069 сімей 

отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 138773,4 тис. грн., з них: 

- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в 

кількості 424 особам на загальну суму 12043,5 тис. грн.; 

- допомога на дітей одиноким матерям в кількості 92 особам на 

загальну суму 1846,1 тис. грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1002 

особам на загальну суму 16375,6 тис. грн.; 

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в 

кількості 19 особам на загальну суму 1994,7тис.грн.; 

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 184 особам 

на загальну суму 422,0 тис. грн.; 

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям  у патронатних 

сім’ях та здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 1 особі на 

загальну суму 175,5 тис. грн.; 

-  допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 



батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 7 особам на 

загальну суму 2471,7 тис. грн. 

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 7 

особам на загальну суму 404,7 тис. грн.; 

- тимчасова допомога дітям, аліменти в кількості 1 особі на загальну 

суму 21,2 тис. грн.; 

- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю в кількості 500 особам на загальну суму 19679,4 тис. 

грн.; 

- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II 

групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею 

в кількості 145 особам на загальну суму 5104,6 тис. грн.; 

- допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю в кількості 314 особам на загальну суму 8317,6 тис. грн.; 

- допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 899 особам на 

загальну суму 67155,0 тис. грн.; 

- тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 106 

особам на загальну суму 2437,8 тис. грн.; 

- компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку в кількості 362 особам на загальну суму 200,6 тис. грн. 

- компенсаційну виплату «муніципальна няня» особам, які 

здійснюють догляд за дитиною до 3-річного віку отримали 4 особи на суму 

107,9 тис. грн.; 

- допомогу 80-ти літнім 2 особам в сумі 15,5 тис. грн. 

Станом на 01.01.2023 року управлінням соціального захисту 

райдержадміністрації з державного бюджету виплачено 58083,0 тис. грн. 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

За дванадцять місяців 2022 року 1244 сім’ям призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій 

формі на загальну суму 5822,2 тис. грн. 

За 2022 рік нараховано та профінансовано пільг громадянам на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі на загальну суму 625,0 тис. грн. 

Станом на 01.01.2023 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4616 пільговиків, з них: 

389 ветерани війни, 267 ветерани праці, 21 ветеранів військової служби та 

органів внутрішніх справ, 62 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

849 дітей війни, 107 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 

2051 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 870 - інші категорії 

пільговиків. 

Упродовж звітного періоду забезпечено санаторно-курортними 



путівками 7 громадян. З них: 3 осіб з інвалідністю внаслідок загального 

захворювання, 1 активіста ветеранського руху ОУН-УПА, 2 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, 1 члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана 

війни.  

На надання послуг щодо здійснення заходів із професійної адаптації 

особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів 

війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей 

таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей 

загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих 

учасників Революції Гідності, у 2022 році профінансовано 8,0 тис. грн. 

Вищим навчальним закладам на виплату соціальних стипендій 

студентам (курсантам) у 2022 році перераховано 35,49 тис. грн. 

Упродовж 2022 року відповідно до рішень органів місцевого 

самоврядування 293 ветеранам війни, військовослужбовцям, членам сімей 

загиблих військовослужбовців виплачена одноразова грошова допомога на 

лікування, покращення матеріально-побутових умов проживання на загальну 

суму 872 тис. грн. 

З метою взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі, протидії 

торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі територіальними громадами 

району розроблені заходи запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, відповідно до яких 

проводилася роботах з даних питань. 

Упродовж 2022 року проведено 3 засідання Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми та прийнято відповідні рішення. 

З метою забезпечення успішної реалізації роботи з питання 

попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми впродовж 

2022 року проведено 2 семінари для 12 осіб. 

В рамках щорічної Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» та  

з метою формування у громадськості «нульової толерантності» до різних форм 

насильства, привернення уваги до жорстокого поводження з дітьми і захисту 

прав жінок в районі затверджено план заходів відповідно до якого проведено 8 

інформаційно-просвітницьких заходів. У межах акції, у територіальних 

громадах району на базі шкіл та бібліотечних установ проведені виховні 

години, бесіди, онлайн-тренінги, показ соціальних роликів, в ході яких 

презентовані нові стратегії протидії насильству, підтримки постраждалих, 

особливо дітей.  

        В установах та організаціях, які надають допомогу постраждалим від 

насильства розміщено інформаційні матеріали для ознайомлення громадян. 

 На офіційному вебсайті райдержадміністрації створено рубрику 

«Протидія домашньому насильству» для інформування населення про 

контакти служб, установ та організацій, де постраждалі особи можуть 

отримати допомогу, номери національної та регіональної «гарячих ліній» та 

інформаційні матеріали, які можуть допомогти постраждалим особам. 

З метою попередження та ліквідації всіх форм дискримінації щодо 

жінок, запобігання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей 



жінок і чоловіків впродовж року проведено 2 заходи з питань гендерної 

рівності за участю 16 осіб - жінок. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 

надаються рекомендації щодо включення до колективних договорів 

положення «Про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у 

реалізації своїх прав на працю». 

 

Забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

 

Верховинський район продовжує бути надійним тилом для України: 

приймає переселенців, допомагає армії, працює над економікою.  

Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 

25.02.2022 року № 25 створено координаційний Штаб з розміщення тимчасово 

переміщених осіб на території Верховинського району. 

Від початку війни у Верховинському районі проживало понад 11646 

внутрішньо переміщених осіб, з них 10564 - вибуло. Для тимчасового 

розміщення переселенців в 11 закладах соціальної сфери (переважно в 

закладах освіти) територіальних громад району було облаштовано 312 

безкоштовних місць компактного проживання, а саме: Верховинської ТГ – 5 

пунктів на 135 місць, Білоберізької ТГ – 4 пункти на 115 місць та Зеленської 

ТГ – 2 пункти на 62 місця. Найбільша наповнюваність даних закладів 

спостерігалася впродовж березня-серпня 2022 року та становила від 75 до 

100%.  

Станом на 01.01.2023 року у закладах соціальної сфери розгорнуто 100 

місць та завершено реконструкцію ще двох приміщень у с.Білоберізка та 

с.Красноїлля , де орієнтовно можна буде розмістити 65осіб. 

Регулярно здійснюються виїзди у соціальні заклади району, де 

проживають внутрішньо переміщені особи з метою вивчення проблемних 

питань та відповідно їх подальшого вирішення. 

Також відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 

22.09.2022 року № 109 затверджено склад та розроблено графік виїздів 

районної мобільної бригади з метою вивчення проблемних питань внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на території району. У трьох 

територіальних громадах запроваджено роботу гарячих ліній  та  створено  

пункти видачі гуманітарної допомоги, в яких внутрішньо переміщені особи 

можуть отримати одяг, продукти харчування, засоби гігієни. 

З перших днів війни у Верховинському районі працює гуманітарний 

штаб «Команда волонтерів Верховинщини». Основне завдання цього 

гуманітарного штабу – допомога захисникам, внутрішньо переміщеним людям 

та місцевим мешканцям. Тут акумулюється та перерозподіляється допомога, 

від благодійних організацій, підприємців, волонтерів та жителів району.  

Впродовж 2022 року внутрішньо переміщених осіб забезпечено 

гуманітарною допомогою та продуктами харчування, які отримано від 

спонсорів-благодійників та закордонних партнерів (отримано гуманітарної 

допомоги 48786,5 кг,  розподілено 39220 кг). На даний час 

райдержадміністрація співпрацює з 12 такими організаціями та волонтерами.  

Станом на 01.01.2023 року  



Угоди про співпрацю райдержадміністрацією укладено з наступними 

організаціями: Благодійний Фонд Карітас; Міжнародна організація міграції 

(ООН); Міжнародна громадська організація «Help Age International» 60+ для 

осіб похилого віку; Громадська організація PEER-LEADER-INTERNATIONAL 

e.V. Проект «SHELTER» Germany; «Квітка Карпат»; Івано-Франківська 

обласна організація Товариства Червоного Хреста України; МФОЗНС «Регіон 

Карпат» NEEKA. 

Для забезпечення внутрішньо переміщених осіб з Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації централізовано отримано 270 пакунків 

зимового дитячого одягу та 16 палет з гуманітарною допомогою у вигляді 

продуктів харчування (цукор, макарони, борошно, консерви), домашнього 

текстилю та спальних аксесуарів (постільна білизна, пледи, ковдрі, подушки), 

засобів гігієни.  

У 2022 році відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 року № 261 та від 19.03.2022 року № 333 органами місцевого 

самоврядування району забезпечено роботу з керівниками закладів державної, 

комунальної та приватної власності, які безкоштовно розміщують внутрішньо 

переміщених осіб, щодо надання їм компенсації за спожиті комунальні 

послуги. 

Також територіальними громадами району вся продовольча допомога від 

закордонних партнерів була пропорційно розподілена між переселенцями та 

для потреб жителів регіонів у зоні активних бойових дій.  

 

Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати 

 

Ринок праці 

 

Упродовж  2022 року скористались послугами служби зайнятості  1073 

незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі станом на 1 січня 2023 року склав  

1,20 відс. до працездатного населення, що на 0,38 відс. менше в порівнянні з 

2022 роком.  

Станом на 01 січня 2023 року в районній філії перебувало на обліку  217 

безробітних громадян, що менше в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року на 69 осіб.        

За звітний період працевлаштовані 566 незайнятих осіб, в тому числі 488 

безробітних осіб працевлаштовані на новостворені робочі місця, 10 осіб 

працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок 

безробіття; працевлаштовані до набуття статусу безробітного 78 осіб. 

У 2022 році надано безкоштовну профорієнтаційну 3071 послугу 1206 

особам, а саме: 588 профінформаційних та 1109 профконсультаційних послуг, 

54 послуги щодо профвідбору на замовлення роботодавців. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

проходили 246 осіб з числа зареєстрованих безробітних громадян. Рівень 

працевлаштування після закінчення професійного навчання становить 100 

відс. 

У звітному періоді було зареєстровано 503 вакансій, з них 



укомплектовано за направленням служби зайнятості – 479.  

 Впродовж 2022 року кількість претендентів на одну вакансію в 

середньому 9 осіб, кількість роботодавців, які мали вакансії всього – 171.  
 

 

За 11 міс. 

2022року 

За 12 міс. 

2022року 

Всього 

зареєстровано 

громадян на 

кінець року 

ДИНАМІКА 
   

Звернулось всього громадян 8 8 15 

Визнано безробітними 18 46 217 

Рівень безробіття в районі у відс. 1,21% 1,20% 1,20% 

З числа зареєстрованих 

працевлаштовані 

90 33 566 

Направлено на громадські та інші 

тимчасові роботи 

0 2 2 

Направлено на навчання 2 23 246 

 

Заробітна плата 

 

З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах району здійснюється постійний моніторинг стану виплати 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району, за 

результатами якого станом на 01 січня 2023 року за даними Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області заборгованість із виплати 

заробітної плати працівникам економічно активних підприємств району 

відсутня. 

Здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та 

господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці 

та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із числа 

підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація робочих 

місць на даний час проведена на 8 підприємствах, в результаті проатестовано 

84 робочі місця. 

Впродовж 2022 року організовано проведення 1 засідання районної 

комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 

спільне засідання районних робочих з питань легалізації заробітної плати та 

зайнятості населення і з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати. За результатами засідань прийнято відповідні 

рішення та складено протоколи. 

З метою здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг 

легальної зайнятості та своєчасного оформлення трудових відносин між 

суб'єктами господарювання та найманими працівниками протягом року 

проведено 9 заходів для 54 осіб з питань легалізації найманої праці та надано 



38 індивідуальних консультацій в телефонному режимі. 

В районі систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота щодо профілактики невиробничого травматизму. На сайті 

райдержадміністрації розміщено розроблені та затверджені розпорядженням 

голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 58 заходи поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки. Завдяки 

вжитим заходам впродовж 2022 року нещасних випадків на виробництві не 

зафіксовано. 

Впродовж 11 місяців 2022 року перевірено 740 пенсійних справ (395 

новопризначених та 345 справ, по яких проведено перерахунки пенсій, згідно 

заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 10), правильність нарахування 

і виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають на повному державному 

утриманні в стаціонарному відділені для громадян похилого віку 

(с.Красноїлля) - 170, правильність виплати допомоги на поховання 232 особам 

та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера - 21 особі. В 

ході проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено. 

 

Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і 

свобод громадян 

Забезпечення законності, правопорядку 

 

На виконання плану основних організаційних заходів Верховинського  

районного відділення  поліції головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області на 2022 рік упродовж року забезпечено проведення 

комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на зміцнення 

правопорядку на території району, удосконалення захисту прав і свобод 

громадян. 

           23 грудня 2022 року в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» та 

з метою забезпечення публічної безпеки й порядку у Білоберізькій громаді 

відкрито вже другу сучасну Поліцейську станцію на базі Центру безпеки у 

с.Яблуниця, де обладнаний для надання кваліфікованої правової допомоги 

населенню офіс поліцейського офіцера громади. Офіцер громади буде 

забезпечувати патрулювання у гірських навколишніх селах, де проживає 

більше 5 тисяч мешканців.  

В приміщення Центру безпеки також закуплено генератор для збереження 

в ньому тепла та електроенергії та організовано роботу «Пункту незламності».   

 

Звернення громадян та архівна справа 

 

Райдержадміністрацією упродовж 2022 року забезпечено всебічний 

контроль за розглядом звернень громадян, вирішення порушених у них 

проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян. 

Особлива увага з боку керівництва райдержадміністрації приділяється 

зверненням осіб з  інвалідністю та ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних та  

одиноких матерів та громадянам, що потребують соціального захисту та 



підтримки. Від вище зазначених громадян пільгової категорії населення 

отримано 77  звернень.  

Проводиться певна робота по забезпеченню постійного зв’язку між 

державою і громадянами,  вирішенню важливих життєвих проблем,  реалізації 

конституційних прав і свобод жителів району під час воєнного стану в країні. 

Так, протягом 2022 року до районної державної адміністрації надійшло 

142 звернення, з них – 108  письмових, 34 усних (дані додаються). 

До вищестоящих органів влади  за 2022 рік звернулося 24 громадянина на 

адресу:  

Адміністрації Президента України – 3 

Міністерства соціальної політики України - 1 

Обласної державної адміністрації –  17 

Обласної прокуратури – 3 

На всі звернення було надано відповіді працівниками 

райдержадміністрації та надіслано заявникам у відповідні терміни згідно 

Закону України «Про звернення громадян».       

Станом на 01.01. 2023 року архівний відділ райдержадміністрації 

зберігає 86 фондів. 51 фонд, документів Національного архівного фонду, що 

становить 12011 од. зб. та 35 фондів, документів з кадрових питань(особового 

складу),  що становить 7906 од зб. 

Впродовж 2022 року архівним відділом райдержадміністрації виконано 

487 запити соціально-правового характеру, з них 37 запитів виконано на 

платній основі (запити, що стосуються майнових прав громадян). 

Архівним відділом райдержадміністрації протягом 2022 року прийнято 

на державне зберігання 185 одиниць зберігання управлінської документації, 

таких установ: Бистрецької сільської ради; Верховинської 

райдержадміністрації; Управління Державної казначейської служби України у 

Верховинському районі Івано-Франківської області; Верховинської селищної 

ради. 

Вибуло 2 фонди, 632 од. зб.: відділ освіти Верховинської 

райдержадміністрації та Управління сільського господарства Верховинського 

райвиконкому,  документи яких  передані на зберігання до Державного архіву 

Івано-Франківської області. 

Проведено 4 засідань експертної комісії архівного відділу 

райдержадміністрації. 

 

Адміністративні послуги та державна реєстрація 

 

Впродовж 2022 року в районі працювали 2 (два) центри надання 

адміністративних послуг, а саме Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради та «Дія центр» Білоберізької сільської ради. 

У час воєнного стану ЦНАПами району забезпечено реєстрацію 

внутрішньо переміщених осіб та оформлення заяв на виплату фінансової 

допомоги від держави. 

Для підвищення якості надання адміністративних послуг у травні 2022 

року мешканцям Верховинської та Зеленської територіальних громад, 

міжнародна ІТ компанії ЕРАМ Ukraine передала комп’ютерну техніку, яка 



сприятиме покращенню роботи адміністраторів. 

 З 01.01.2022 року по 01.01.2023 року Центром надання адміністративних 

послуг Верховинської селищної ради надано 3143 адміністративні послуги, а 

«Дія центром» Білоберізької сільської ради надано 5847 адміністративних 

послуг. 

Поряд з цим функції з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації об’єктів нерухомого майна 

на даний час залишаються за райдержадміністрацією.           

Впродовж 2022 року державним реєстратором забезпечено державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та змін до 

відомостей у Єдиному державному реєстрі в порядку та строки, визначені 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань». Зокрема, зареєстровано всього 80 

осіб (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) та опрацьовано 521 заяву 

про внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань». 

Забезпечено державну реєстрацію права власності, іншого речового права 

на нерухоме майно та їх обтяжень та змін до відомостей у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно в порядку та строки, визначені Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». Зокрема, протягом 2022 року розглянуто 426  заяв щодо державної 

реєстрації права власності, іншого речового права та внесення змін до 

відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 

Суспільно-політична ситуація 

 

Представники громадських організацій, волонтери надають свої 

пропозиції щодо вирішення проблемних питань, здійснюють громадський 

контроль за діяльністю органів виконавчої влади, беруть активну участь у 

сходах громадян, зустрічах з керівництвом району, заходах з відзначення та 

вшанування пам’ятних дат.  

Починаючи з 24 лютого 2022 року на території Верховинського району 

забезпечено організацію та проведення масових заходів на підтримку 

української влади та територіальної цілісності і суверенітету України, 

відзначення державних та релігійних свят, знаменних дат та подій, 

благодійних, культурно-мистецьких та спортивних заходів із широким 

залученням учнівської та студентської молоді, військовослужбовців, 

представників громадських організацій зокрема: упродовж березня проведено 

навчання із надання першої невідкладної допомоги та інструктаж з техніки 

безпеки; 12 квітня (день оголошення антитерористичної операції на сході 

України) вшановано пам’ять загиблих героїв поминальною панахидою; 23 

квітня відбулася акція-підтримки «Діти за мир» з метою вшанування пам'яті 

героям України напередодні Великодня; 5 травня організовано благодійний 

ярмарок «Повернися додому»; 12 травня відбулася благодійна акція «Мій світ 

завдяки тобі, захиснику!»; 13 травня проведено культурно-мистецьку  

благодійну  акцію на підтримку наших захисників «Все буде Україна»; 23 



травня в День героїв відбулася  поминальна панахида; 24 травня проведено 

благодійну акцію з «Вишиванка - духовна броня українців. Україна - броня 

світу»; упродовж червня на базі Буковецької гімназії забезпечено роботу 

патріотично-оздоровчого табору «Червона калина» для дітей Верховинської 

громади, батьки котрих боронять кордони України; 5 червня Громадська 

Організація «Мамине Серце» організувала дитячий благодійний захід в селищі 

Верховина, на території відпочинкового комплексу «Магурка» для підтримки 

дітей, які приїхали до нас із територій де ведуться бойові дії, та дітей, батьки 

котрих зараз захищають нашу Україну; 28 червня відбувся благодійний турнір 

з міні-футболу «Все буде Україна!» на підтримку ЗСУ; 5 липня на Алеї Слави 

Героїв України відбувся захід присвячений відзначенню 8-ої річниці 

звільнення Слов`янська та Краматорська від російсько-терористичних сил; 23 

серпня відбувся на Алеї Слави Героям України захід «Час Героїв…» 

приурочений Дню Державного Прапора України в рамках соціально-

відповідального проєкту «Дорогами війни: від Карачуна до Говерли 2014-

2022, Слов´янськ-Коростишів-Верховина»; 29 серпня відбувся захід до Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України» та відкрито меморіальну 

дошку, на якій викарбовано імена загиблих у російсько-українській війні 

Героїв з Верховинщини; 30 серпня  відбулася зустріч з матерями та родинами 

загиблих у російсько-українській війні військових з Верховинського району, 

матерям загиблих воїнів вручена відзнака народної пошани «ОРДЕН МАТЕРІ 

БІЙЦЯ», всім верховинцям, котрі активно долучилися до соціально-

відповідального проекту волонтерів та військових, який реалізовувався в зоні 

АТО/ООС з 2014 року вручено «Знаки народної пошани» за громадянську 

мужність, патріотизм, громадську активність та самовідданість, спрямовані на 

об’єднання громадян України у прагненні суверенності та розвитку держави; 1 

вересня заклади освіти району розпочали навчальний рік та відзначили День 

знань; 18 вересня відзначено День працівника лісу; 13 жовтня напередодні 

державного свята Дня захисника і захисниць України голова районної 

військової адміністрації В.Бровчук  спільно з представниками Верховинського 

ТЦК та СП, місцевою владою відвідав родини загиблих захисників України; 14 

жовтня вшановано пам’ять Героїв України та відкрито меморіальну стеллу 

героям Верховинщини «Воїнам, загиблим за волю України».  

Райдержадміністрацією створено відповідні умови для відкритості 

місцевої влади перед громадськістю, забезпечується вирішення питань 

формування сприятливого середовища для діяльності громадських та 

релігійних організацій, забезпечення їхнього інституційного розвитку. 

Інституційна мережа релігійних організацій на території Верховинського 

району відповідає релігійним потребам віруючих. Розподіл релігійних 

організацій за віросповідними напрямками свідчить про діяльність у 

Верховинському районі виключно представників християнських деномінацій. 

Християнство представлене: православними, католицькими та 

протестантськими релігійними організаціями. 

2 серпня з нагоди престольного свята, в Храмі Святого Пророка Іллі села 

Голови було звершене урочисте богослужіння; 6 серпня відбулося загально-

єпархіальне паломництво до місця з’явлення Пресвятої Богородиці біля 



Довбушевої Криниці, в урочищі Ґаджина, села Бистрець; 7 серпня  відзначено 

150-ліття Храму Успіння Святої Праведної Анни села Бистрець; 17 серпня 

«Тиждень з Богом і без гаджетів» під таким гаслом на Дуконі відбувся літній 

духовно-патріотичний оздоровчий табір «Крок до Бога» для дітей батьки, яких 

на даний час захищають територіальну цілісність нашої держави; 18 жовтня у 

Зеленській територіальній громаді відбулося освячення нової каплички, яку 

споруджено на території відділу прикордонної служби «Шибени» 31 

прикордонного загону імені генерал-хорунжого О.Пилькевича Західного РУ 

ДПС України на спомин про Героя з Верховинщини Петра Федорчука; 8 

листопада у селі Пробійнівка відбулося урочисте богослужіння у храмі 

Святого Володимира Великого  з нагоди престольного свята Святого 

Великомученика Димитрія Солунського; 21 листопада у с. Верхній Ясенів 

відбувся захід, приурочений світлій пам’яті загиблого героя, капелана 

Михайла Гергелюка і освяченню фігури архистратига Михаїла, встановленої 

на місці знесеного монументу тоталітарного режиму; 13 грудня у селі 

Сеньківське Білоберізької громади  відбулося урочисте богослужіння у храмі  

Святого апостола Андрія  Первозванного; 19 грудня з нагоди престольного 

свята та 100-літнього Ювілею Святині, Преосвященний Єпископ 

Коломийський і Косівський Юліан відвідав Храм Перенесення мощей 

Святителя Миколая Чудотворця села Бережниця; 22 грудня у Храмі Зачаття  

Святою Праведною Анною Пресвятої Богородиці селища Верховина 

Преосвященний Єпископ Юліан звершив першу Архієрейську Божественну 

Літургію українською мовою, молилися за воїнів і захисників, за мир і 

перемогу над ворогом. 

 

Інформаційна діяльність 

 

Упродовж 2022 року райдержадміністрація здійснювала заходи щодо 

забезпечення максимальної публічності та відкритості діяльності районної 

влади. 

Інформаційна політика райдержадміністрації направлена на задоволення 

потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність органів 

державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться 

структурними підрозділами районної державної адміністрації та 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади. 

Здійснювалося інформаційне супроводження  офіційного вебсайту 

районної державної адміністрації, своєчасно оновлювалися всі його рубрики.  

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінках офіційного 

вебсайту райдержадміністрації  та сторінці в соціальній мережі Facebook.  

Район охоплений інформаційним простором, частину якого заповнює 

Верховинське комунальне радіо «Гуцульська столиця» Верховинської 

селищної ради, газета «Верховинські вісті» (приватного підприємства 

«Редакція газети «Верховинські вісті»). 

В ефірі радіо регулярно транслюються виступи голови, першого 

заступника голови райдержадміністрації, повідомлення про діяльність 



місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.   

Забезпечено виготовлення та розміщення соціальної реклами на об’єктах 

зовнішньої реклами району. Завдяки прозорій та відкритій роботі 

райдержадміністрації у 2022 році налагоджено плідну та злагоджену 

співпрацю громад і влади у всіх сферах господарства.  

 

Цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

До повноважень районної державної адміністрації відноситься  

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуація та 

реагування на них, ліквідації їх наслідків, сталого функціонування 

Верховинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Івано-Франківської області. 

Відповідно до розпорядження райдержадміністрації від 09.02.2022 року 

№ 10 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Верховинського району на 2022 рік» з метою зменшення ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій, покращення готовності до дій за призначенням сил і 

засобів цивільного захисту району, проведено ряд організаційних та 

практичних заходів.  

Для ефективної реалізації державної політики у сфері захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

з метою своєчасного прийняття рішень керівництвом району та вжиття 

превентивних заходів щодо поліпшення стану техногенно-екологічної безпеки 

впродовж 2022 року, підготовлено і проведено 5 засідань районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 

Верховинській райдержадміністрації, на яких розглянуто 18 питань і прийняті 

відповідні рішення.         

В умовах воєнного стану забезпечено роботу районної системи 

оповіщення, апаратура та технічні засоби, які використовуються для 

функціонування системи оповіщення знаходяться в робочому стані. До 

оповіщення населення залучається Верховинське комунальне радіо 

«Гуцульська столиця» на хвилі радіомовлення 107,4 FМ. 

На території району обліковується  18  споруд  цивільного захисту. В 

2022  році  вжито ряд заходів щодо приведення цих споруд в надійний стан 

для використання за призначенням. Уточнено розрахунок укриття населення у 

захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, 

найпростіших укриттях та інших підвальних і заглиблених приміщеннях 

(спорудах), так за результатами обстежень комісіями селищної та сільських 

рад району складено акти оцінки об’єктів та рекомендовано використовувати – 

58 будівель, як найпростіші укриття. Робота в даному напрямку 

продовжується та постійно перебуває на контролі у керівництва районної 

військової адміністрації.  

З метою реалізації проєкту підтримки людей «Пункти незламності» на 

території Верховинського району організовано роботу 19 стаціонарних та 1 

мобільного «Пункту незламності», де можна розмістити 1400 осіб,  для яких 

облаштовано 775 місць для сидіння та 625 для лежачого перебування. 



В «Пунктах незламності» наявне тепло, вода, освітлення, інтернет, 

живлення для мобільних телефонів, місця для відпочинку, аптечки та інше.  

Станом на 01.01.2023 року «Пунктами незламності» скористалося 1150 

осіб.  

Відповідно до рішення сесії Верховинської районної ради від 07.12.2022 

року «Про затвердження районних програм на 2023 рік» затверджено 

«Комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

населення та території Верховинського району від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру на 2021-2025 роки» на 2023 рік. Планом 

заходів Програми передбачено виділення коштів в сумі 20,0 тис. грн., з метою 

формування районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у Верховинському районі. В минулому 2022 

році з такої ж Програми виділено кошти в сумі 10,0 тис. грн. 

29 серпня 2022 районною державною адміністрацією – районною 

військовою адміністрацією проведено штабні навчання органів управління, 

підпорядкованих сил та засобів щодо спільних міжвідомчих дій в складних 

погодних умовах осінньо-зимового періоду 2022/23 року та ліквідації їх 

наслідків.  

Спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Івано-Франківської області організовано навчання 23-26 

травня та 20-21 вересня 2022 року  з особами керівного складу органів 

управляння цивільного захисту та фахівцями, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Загальна 

кількість посадових осіб з Верховинського району, які пройшли навчання 

складає – 30 осіб, з них 24 посадові особи за державним замовленням та 6 

суб’єктів господарювання за контрактом. 

 

Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності, 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва 

 

У 2022 році відбулося ряд заходів, виконання яких сприяє створенню 

сприятливих умов для налагодження міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва, залучення і використання міжнародної технічної допомоги на 

рівні району, зокрема в галузі освіти, медицини, соціального захисту 

населення тощо.  

В рамках ініціативи «Івано-Франківщина та Донеччина будують мости 

для співпраці» 09.02. журналісти з Донецької області відвідали Білоберізьку 

громаду з метою налагодження соціальних, культурних, економічних зв'язків.  

Проведено зустрічі: 15.04. з Наталією Корчак – завідувачкою кафедри 

публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 27.04. з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), яка є 

частиною системи ООН; 02.06. з проректоркою Університету Короля Данила 

Іванною  Бабецькою, вручено  сертифікати для обдарованих дітей; 15.07. з 

представниками міжнародної  організації «Лікарі без кордонів»; 23.08. з  

депутаткою  Європарламенту Віолою фон Крамон-Таубадель; 22.09. з 

представниками Словацької  гуманітарної  організації «Людина в біді; 07.10. з 



міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом, міністрами та 

заступниками міністрів освіти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, головою 

обласної державної адміністрації Світланою Онищук, директором 

департаменту освіти і науки ОДА Віктором Кімаковичем, ректором 

Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника Ігорем 

Цепендою; 20.10. проведено виїзне засідання ректорату директорів Івано-

Франківського національного технічного  університету нафти і газу; 06.11. 

голова районної держадміністрації взяв участь в нараді  під головуванням 

Віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірини Верещук. 

 

 

Повноваження в галузі оборонної роботи 

 

Упродовж 2022 року районною державною адміністрацією – районною 

військовою адміністрацією спільно з Верховинським районним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 

Верховинськими районною і селищною радами, Білоберізькою та Зеленською 

сільськими радами, підприємствами, установами та організаціями району 

проведено комплекс заходів спрямованих на виконання мобілізаційних та 

оборонних завдань, визначених для району. 

24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією російською 

федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено 

воєнний стан. Строк дії воєнного стану продовжували  п’ять разів, останній  з 

21 листопада 2022 року на 90 діб. 

 З метою забезпечення оборони держави Законом України від 24.02.2022 

року № 2105-ІX затверджено Указ Президента України «Про загальну 

мобілізацію», відповідно до якого оголошено та проводиться загальна 

мобілізація. Строки проведення загальної мобілізації продовжували три рази, 

останній  з 21 листопада 2022 року на 90 діб. 

У зв’язку із  введенням воєнного стану та оголошенням мобілізації  

призовна кампанія у 2022 році не проводилась. 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву» районною державною адміністрацією – районною військовою 

адміністрацією, селищною та сільськими радами забезпечено виконання 

наступних заходів національного спротиву: 

- взаємодію з питань територіальної оборони з органами державної 

влади, органами управління, сил і засобів,  які залучаються до виконання 

завдань територіальної оборони у  Верховинському районі;  

- створення, функціонування та організацію діяльності штабу району 

територіальної оборони; 

- життєдіяльність населення і функціонування об’єктів інфраструктури у 

межах району. 

 З метою виконання в районі  заходів правового режиму воєнного стану, 

сприяння військовому командуванню в районі створено Оперативний штаб 

(розпорядження райдержадміністрації від 24.02.2022 року № 23). 

 Також затверджено комендантську годину та встановлено спеціальний 



режим світломаскування. 

Забезпечено охорону об’єктів життєзабезпечення району, чергування на 

блокпостах та контрольно-пропускних пунктах. З метою координації  

діяльності формувань із забезпечення охорони території району, здійснення 

керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку 

утворено комендатуру Верховинського району та призначено коменданта. 

Відповідно до п. 3 статті 3 Закону України «Про передачу, примусове 

відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану» у 2022 році мобілізовано 45 транспортних засобів. 

Органами місцевого самоврядування району організовано в 

установленому порядку виконання заходів своєчасного оповіщення 

військовозобов’язаних та резервістів щодо необхідності їх прибуття до 

Верховинського РТЦК та СП. Спільними зусиллями у 2022 році вдалося 

виконати встановлені військовим командуванням мобілізаційні завдання з 

відправлення військовозобов’язаних та резервістів, патріотично налаштованих 

та вмотивованих громадян для комплектування Збройних Сил України та 

інших військових формувань, слід відзначити Зеленську сільську раду та ДП 

«Гринявське лісове господарство». 

З метою підтримки на належному рівні військових частин (органів 

підрозділів) Збройних Сил України, інших військових формувань, суб’єктів 

територіальної оборони та правоохоронних органів створено районний 

резервний фонд, який у 2022 році систематично поповнювався матеріально-

технічними і сировинними ресурсами (паливно-мастильними матеріалами – 

11380 літрів дизельного палива і 2800 літрів бензину, продовольчими товарами 

– 4 тис. кг, лісовою продукцією – 210 метрів кубічних лісоматеріалів круглих і 

350 метрів кубічних дров).  

В територіальних громадах району утворені  матеріальні резерви 

борошна: Білоберізька сільська рада – 15 тон, Верховинська селищна рада – 10 

тон, Зеленська сільська рада – 10 тон. 

В своїй повсякденній діяльності райдержадміністрація приділяє належну 

увагу наданню шефської допомоги військовим частинам, в тому числі 

дислокованим у районі, взаємодії та координації цієї роботи органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, 

навчальних закладів району. 

Упродовж минулого року для забезпечення комплексних потреб 

військових на передовій та місцях дислокації відповідно до запитів від 

військового керівництва  органами державної влади, місцевого 

самоврядування, волонтерами, окремими благодійниками забезпечено 

придбання та доставку якісного сертифікованого обладнання, технічного 

устаткування, амуніції, медичних засобів, матеріалів, транспорту, засобів 

зв’язку, інструментів, товарів господарського забезпечення та ін. на  суму   

більше 12 млн. грн. Значна увага приділена військовим частинам, 

Верховинському РТЦК та СП та відділу прикордонної служби «Шибени» 31 

прикордонного загону імені генерал-хорунжого О.Пилькевича Західного РУ 

ДПС України, над якими здійснюється шефство. 

  Для потреб ЗСУ з місцевого бюджету використано 7599,4 тис. грн., 

зокрема:  Білоберізькою сільською радою – 6133,5 тис. грн.,  Верховинською 



селищною радою – 634,5 тис грн., Зеленською сільською радою – 811,4 тис. 

грн., Верховинською районною радою – 20 тис. грн.  

  З місцевих бюджетів забезпечено придбання квадрокоптерів, 

тепловізорів, монокулярів, рацій, одягу (зимового, літнього), взуття (берців), 

генераторів, радіоретрансляторів, паливно-мастильних матеріалів, 

автозапчастин, бензопил, електротоварів, ноутбуків, принтерів,  джерел 

безперебійного живлення (UPS), зовнішніх акумуляторів (Power Bank),  

канцтоварів, ліхтарів, будівельних матеріалів, спальних мішків, карематів, 

господарського інвентарю, медикаментів, пиломатеріалів та багато іншого. 

Значна сума  бюджетних коштів використана на ремонт,  придбання 

будівельних матеріалів, систем опалення, заходів з енергозбереження, охорони 

та пожежної сигналізації  приміщень  військових формувань. Також 

забезпечено  виготовлення  та облаштування банно-прального комплексу для 

підрозділу ТрО. 

  Верховинською районною радою (з благодійних рахунків) використано – 

1140,1 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів і покращення 

матеріально-технічної бази для військових формувань ЗСУ та ТрО. 

З початку повномасштабної війни за рахунок благодійних внесків 

жителів Білоберізької громади придбано 7 автомобілів, 8 дронів, військову 

форму, продукти харчування, запасні частини до автомобілів, паливно-

мастильні матеріали, аптечки та інше на загальну суму більше 1500,0 тис. грн. 

  За рахунок внесків меценатів, волонтерів, підприємців  Верховинської 

селищної ради на суму більше 400 тис. грн. придбано тепловізор, паливно- 

мастильні матеріали, військову форму (144 кепки, 77 курток зимових, 75 

комплектів комуфляжних), 11 бронежилетів, Великодні кошики для 

військових, господарські товари та інше. 

На благодійні рахунки Зеленської сільської ради поступило 762 тис. грн. 

за які придбано 3 автомобілі, берці, бушлати, зовнішні акумулятори (Power 

Bank)та інше. 

Підприємствами, установами та організаціями району у 2022 році 

неодноразово перераховано одноденний заробіток для потреб ЗСУ, 

забезпечено логістику централізованої передачі посилок родичами 

військовослужбовців та волонтерами (речового майна, продуктів харчування, 

медикаментів) в зону виконання бойових завдань. 

Після повномасштабного вторгнення російської федерації багато жінок 

виявляють бажання захищати Україну. У 2022 році започатковано реалізацію 

проєкту «Верховинка-Верховинці», мета якого – це підтримка жінок- 

військовослужбовців, котрі служать у різних військових частинах, але є 

уродженцями Верховинського району. Сьогодні 18 захисниць з Верховинщини 

на фронті пліч-о-пліч з чоловіками боронять кордони нашої держави. 

Створено реєстр таких захисниць та постійно напрацьовується перелік потреб 

для належного забезпечення їх необхідними речами. 

З метою підвищення суспільної значущості та поваги до військової 

служби, забезпечено інформування населення через ЗМІ та соціальні мережі 

про відзначення державними нагородами України військовослужбовців 

району. 

У 2022 році відповідно до Указів Президента України «Про відзначення 



державними нагородами України» нагороджено орденом «За мужність» ІІІ 

ступеня: від 31березня №194/2022, молодшого сержанта Петра Юрійовича 

ФЕДОРЧУКА; від 2 квітня №202/2022, старшого лейтенанта Сергія 

Юрійовича ЦІСАРУКА; від 2 червня №384/2022,посмертно нагороджено 

солдатів  Владислава Васильовича БІЛАТЧУКА та Андрія Миколайовича 

ДІДКІВСЬКОГО. 

12 липня трьох військових з Верховинського району нагороджено 

почесним нагрудним знаком ІІІ ступеня за «Взірцевість у військовій службі» 

(наказ Головнокомандувача ЗСУ від 26 травня 2022 року № 626). 

На щотижневих засіданнях Оперативного штабу районної військової 

адміністрації впродовж року постійно розглядалися питання: про встановлення 

відповідного статусу члена сім’ї загиблого у війні, про державні регіональні 

програми підтримки сімей загиблих та відповідних соціальних виплат, про 

збереження пам’яті загиблих захисників. 

Станом на 01.01.2023 року  в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано  21 особу з  членів 

загиблих (померлих) Захисників України. Дана категорія осіб населення 

користується соціальними гарантіями, передбаченими в Законі України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пільги на оплату 

електроенергії, грошової компенсації на придбання твердого палива, 

скрапленого газу, тощо).  Окрім соціальних гарантій, щорічно відповідно до 

рішень органів місцевого самоврядування учасникам бойових дій та членам 

загиблих військовослужбовців виплачуються одноразові грошові допомоги на 

лікування, покращення матеріально-побутових умов проживання. 

 Загалом рахуючи з 2014 року є 25 загиблих (померлих) 

військовослужбовців, котрі народилися та проживали на Верховинщині. 

У 2022 році на належному рівні проведено вшанування загиблих 

(померлих) військовослужбовців, жителі громад району гідно зустріли Героїв 

та віддали шану: 30 березня Владиславу Білатчуку (с. Замагора), 30 квітня 

Андрію Дідківському (селище Верховина), 3 травня Дмитру 

Шварговському(с.Устеріки),19 травня Назару Могоруку (с.Дземброня), 30 

травня Юрію Карабчуку (с. Голови), 9 червня Дмитру Черкалюку (селище 

Верховина), 21  червня Михайлу Гергелюку (с.Верхній Ясенів), 26 червня 

Степану Потяку (с.Бистрець), 17 липня Тарасу Стефанюку (с.Красник), 27 

липня  Андрію Семенюку (с.Замагора), 11 вересня Анатолію Розвадовському 

(с.Кривопілля), 17 вересня Миколі Данилюку (с.Бережниця) та Василю 

Мацап’яку (с.Устеріки), 17 жовтня Віктору Іванову (с.Криворівня), 20 жовтня 

Івану Мартищуку (с.Зелене), 3 листопада Івану Прокопюку (с.Буковець), 14 

листопада Ігорю Сем’яну (с.Касноїлля), 25 листопада Василю Гаврилюку 

(с.Криворівня). 

03.01.2023 року прийнято рішення Оперативного штабу про 

встановлення однотипних меморіальних дошок на комунальних закладах 

місцевих рад.  

Узгодивши з родинами загиблих та  враховуючи те, що впродовж 1 року 

після поховання ґрунт на могилі осідає виготовлення і встановлення 

(цементування) флагштоків біля кожної могили захисника України буде 

здійснено не раніше 1 року після поховання разом із встановленням 



пам’ятника. Поряд з тим,  Державний Прапор України майорить на кожній 

могилі Захисника. 

На даний час мобілізаційні заходи на території району продовжуються та 

набувають нового значення у зв’язку з довготривалим перебуванням 

військовослужбовців  в зоні бойових дій, необхідності їх ротації та 

формуванням нових військових формувань. 

 

 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації - начальник районної  

військової адміністрації                                                        Василь БРОВЧУК 

 

    

  



                       

      

          
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання районного 

бюджету за 2022 рік 

 

Районний бюджет за 2022 рік по доходах (загальний і спеціальний фонд)  

виконано  на 100,1 відсотка (при уточненому плані – 3595,5 тис. грн., 

фактично надійшло до бюджету району – 3597,7тис. грн.). 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за звітний період  становить 224,6 тис. грн., що складає 101 відсоток  до 

уточненого плану (уточнений план – 222,4 тис. грн., фактично надійшло – 

224,6 тис. грн.).  

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 728,2 тис. грн. 

власних надходжень бюджетних установ по розпоряднику коштів - районній 

раді. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 

98,5 відсотка (при уточненому плані на звітний період – 3838,4 тис. грн., 

фактично профінансовано – 3781,0 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 63,6 

відсотка (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 36,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 455,0 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні  надходження бюджетних установ.  

З резервного фонду районного бюджету спрямовано 9,2 тис. грн., при 

уточненому плані 60,3 тис. грн.. 

Виходячи з вищенаведеного, районна рада                                                

вирішила: 

 

1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації  про підсумки 

виконання районного бюджету за 2022 рік взяти до уваги (додається). 
 

2. Затвердити звіт підсумки про виконання районного бюджету за 2022 рік  

 



 

3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету: 

3.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші 

види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і 

кошторисах бюджетних установ;    
 

 3.2 Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному   

обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 

проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії; 
 

3.3 Встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи 

будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат,  залучивши при цьому 

усі фінансові джерела та наявні механізми.   
        

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань податків бюджету і фінансів (О. Петріянчук). 

 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОВІДКА 

про підсумки виконання районного бюджету  

за 2022 рік. 

 

Районний бюджет за 2022 рік   по доходах (загальний фонд)  виконано  

на 100,1 відсотка (при уточненому  плані – 3595,5 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 3597,7тис. грн.). 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 224,6 тис. грн., що складає 101 відсоток  до 

уточненого плану (уточнений план – 222,4 тис. грн., фактично надійшло – 

224,6 тис. грн.).  

До спеціального фонду  районного бюджету надійшло 728,2 тис. грн. 

власних надходжень бюджетних установ по розпоряднику коштів - районній 

раді. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на  

98,5 відсотка ( при уточненому плані на звітний період – 3838,4 тис. грн., 

фактично профінансовано – 3781,0 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 63,6 

відсотка  (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 36,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 455,0 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні  надходження бюджетних установ.  

У ході виконання районного бюджету  першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 1307,0 тис.грн 

при запланованих уточнених показниках – 1307,0 тис. грн.,  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 28,5 тис. грн., при запланованих  33,9 

тис. грн..   

З резервного фонду районного бюджету спрямовано 9,2 тис. грн., при 

уточненому плані 60,3 тис. грн.. 

 

 

Начальник фінансового  

управління       Всеволод ВАТАМАНЮК 

 

 

 

 



Додаток 1 

Звіт 

про підсумки виконання районного бюджету 

за 2022 рік 
                                                                                                                                 (тис. грн.) 

 

 

Код  

платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2022 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано 

за   2022 

рік 

 Загальний фонд   

11020200 Податок на прибуток підприємств і 

організацій , що належать до комунальної 

власності 

20,3 11,5 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

13,5  7,3 

21082400 Кошти гарантійного та реєстраційного 

внесків, що визначені Законом України `Про 

оренду державного та комунального майна`, 

які підлягають перерахуванню оператором 

0,2  

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг 40,0 59,3 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових 

комплексів та іншого майна, що знаходиться 

у комунальній власності 

148,4 146,5 

 Разом  власних доходів 222,4 224,6 

 

41050000 Офіційні трансферти 3373,1 3373,1 

 Разом доходів загального фонду 3595,5 3597,7 

 Спеціальний фонд   

25000000 Власні надходження бюджетних установ   728,2 

 Разом загальний і спеціальний фонд 3595,5 4325,9 

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1383,1 1377,0 

6000 Житлово- комунальне господарство 2205,0 2205,0 

8000 Інша діяльність 90,3 39,0 

9000 Міжбюджетні трансферти 160,0 160,0 

    

 Всього видатків загального фонду 3838,4 3781,0 

 Спеціальний фонд   

0100 Державне управління  455,0 

 Разом загального та спеціального фондів 3838,4 4236,0 

Начальник  фінансового  

управління       Всеволод ВАТАМАНЮК    



                
           

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

                

Про внесення змін до районного 

бюджету на 2023 рік  

 

 

У відповідності до  Законів України «Про правовий режим воєнного 

стану», статті 43 «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 

Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 22.02.2023 року № 

605-20/2023 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2022 року 

№ 576-19/2022 «Про обласний бюджет  Івано-Франківської області  на 2023 

рік», рішення районної ради «Про районний бюджет на 2023 рік» від 

07.12.2022 року, рекомендації президії районної ради від 23.02.2023 року 

протокол № 18, районна рада  

 

вирішила: 
 

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 60 000 гривень (за участь у спартакіаді  на 

підтримку  Збройних Сил України)  спрямувавши їх головному розпоряднику 

коштів районного бюджету - районній раді за КПКВК 0110180, а саме: КЕКВ 

2210 - 60 000 гривень (придбання спортінвентаря). 

2. Внести зміни у додаток  № 5 до рішення районної ради «Про 

районний бюджет на 2023 рік» від 07.12.2022 «Міжбюджетні трансферти на 

2023 рік», доповнивши найменування трансферту: код 0910000000 «Обласний 

бюджет Івано-Франківської області» - 60 000 гривень (додається). 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                        Юрій ФІЛИПЧУК 

                                                                                   

   



          

                   

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята сесія 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження переліку об’єктів 

комунального майна району, які 

підлягають приватизації в 2023 році 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист районної державної 

адміністрації № 33/02-22/06 від 16.05.2023 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

районна рада 

вирішила: 

 

1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які підлягають 

приватизації в 2023 році згідно з додатком. 

 

2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності з 

чинним законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 
(В.Бровчук). 

 

 

Голова  районної ради                                 Юрій ФІЛИПЧУК 

 

  

   



 

Додаток 

до рішення районної ради  

                                                                         від 23.02. 2023 року 

 

 

Перелік 

 об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації  

в 2023 році 

 

 

1.  Будівлю Красницького лісництва Верховинського районного лісгоспу 

(незавершене будівництво) 

 

 

 

 
Керуючий справами виконавчого   
апарату районної ради                                                        Світлана ІЛІЙЧУК 
 

 

  



                                                                                                        
                   

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Про результати роботи Верховинського 

комбінату комунальних підприємств, фінансово-

економічний стан за ІІ півріччя 2022 року та про 

організацію роботи зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів та надання населенню і 

суб’єктам підприємницької діяльності інших 

послуг 

 

Відповідно до статей 43, 60 та 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора 

Верховинського комбінату комунальних підприємств про фінансово-

економічний стан та результати роботи Верховинського комбінату 

комунальних підприємств за ІІ півріччя 2022 року та про організацію роботи 

щодо розміщення пункту розсортування твердих побутових відходів, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу, районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію директора Верховинського комбінату комунальних 

підприємств про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств, фінансово-економічний стан за ІІ півріччя 2022 року та про 

організацію роботи зі збору та вивезення твердих побутових відходів та 

надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших послуг 

взяти до відома (додається). 

2. Комбінату комунальних підприємств (В.Мицканюк): 

- завершити роботи з розміщення пункту розсортування твердих побутових 

відходів в приміщенні котельні колишнього ДК «Тепловик»; 

- забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих 

   



побутових відходів; 

- організувати  заготівлю вторсировини (металобрухту); 

- покращити роботу з заключення договорів з населенням та суб’єктами 

підприємницької діяльності зі збирання та вивезення твердих побутових 

відходів на території району. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

 

Голова районної ради                                                         Юрій ФІЛИПЧУК 

  



Додаток 

до рішення районної ради  

                                                                          від 23.02. 2023 року 

 

 

ДОВІДКА 

про результати роботи Верховинського комбінату  комунальних  

підприємств, фінансово-економічний стан за II-ге півріччя 2022 року та 

про організацію роботи  щодо  розміщення пункту розсортування твердих 

побутових відходів в приміщенні  котельні колишнього  ДК «Тепловик» 
   

Більшість робіт щодо покращення благоустрою та надання послуг 

населенню і всім суб`єктам господарювання надає Верховинський комбінат 

комунальних підприємств, який щороку бере участь у конкурсі і на 

сьогоднішній день в районі є монополістом на ринку надання послуг щодо 

збору, вивезення та захоронення ТПВ.   

  Впродовж року організовувався збір та вивіз побутового сміття від 

населення та суб`єктів господарювання усіх форм власності, які розташовані 

на території селищної ради. За друге півріччя 2022 року зібрано 3345 куб.м 

ТПВ. Хочеться відмітити, що сміття із контейнерних майданчиків забирається 

регулярно і вивозиться вчасно.  З початку війни було багато ВПО і тому  

кількість сміття збільшилася в 3 рази. 

            На сьогоднішній день на території селищної ради запроваджено 

роздільне збирання твердих побутових відходів та його сортування, де 

більшість жителів свідомо розуміють , що за сміття треба платити, тому від 

надання послуг по вивезенню ТПВ від населення за II-ге півріччя надійшло 

197.5 тис. грн., від приватних підприємств і організацій – 327,4тис. грн., від 

бюджетних установ –188.7 тис. грн. від старостинських округів  -  

80.5тис.грн. 
 До державних та релігійних свят, дня селища проводились роботи щодо 

естетичного покращення стану вулиць (побілка дерев та бордюр, косіння 

газонів, фарбування лавочок та ін.), прибирання придорожніх та прибережних 

смуг.  

Чимало заходів проведено в селищі Верховина  щодо покращення 

благоустрою та санітарної очистки селища.  

            Брали участь у круглих столах, нарадах та семінарах на екологічну 

тематику, адже ми одні із перших так активно долучилися до цієї роботи. 

               У грудні 2022року обласною радою було виділено кошти в сумі 99482 

грн. на благоустрій території котельні колишнього ДК «Тепловик», а саме: на 

під`їзд до території, водовідведення та прибирання території. Також було 

написано ще одне звернення  до обласної ради про виділення коштів на 

перекриття даху даного приміщення  для складування ТПВ. 

 

Директор Верховинського комбінату 

комунальних підприємств                         Володимир МИЦКАНЮК 
 



     
     

  

     
               

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого  2023 року 

селище Верховина 

 

Інформація про роботу комунального 

некомерційного підприємства 

«Верховинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Верховинської селищної ради» за  

2022 рік 

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 23.04.2021 року 

«Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами», 

розглянувши  інформацію про роботу комунального некомерційного 

підприємства «Верховинський центр первинної медико-соціальної допомоги 

Верховинської селищної ради» за 2022 рік, враховуючи рекомендації постійної 

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

населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів 

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

сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинський центр первинної медико-соціальної допомоги Верховинської 

селищної ради» за  2022 рік взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



          Додаток 

        до рішення районної ради  

        від 23.02.2023 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу комунального некомерційного підприємства  

«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 Верховинської селищної ради» за  2022 рік 
 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги (надалі Центр) включає в себе наступні 

структурні підрозділи: 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 

які знаходяться в смт. Верховина, селах: Зелене, Красноїлля, Голови, Верхній 

Ясенів та 16 пунктів охорони здоров’я.  КНП «Верховинський ЦПМСД»ВСР 

обслуговує 13244 особи. 

Згідно штатного розпису в Центрі зареєстровано 103,0 посад, з них 

працює 68 осіб, в т.ч.: 12лікарів, 39 осіб середнього медичного персоналу, 5 

осіб молодшого персоналу, іншого персоналу – 12 осіб. 

Основним пріоритетом Центру є забезпечення надання ефективної 

якісної первинної медичної допомоги та підвищення її доступності. Центр 

працює над оптимізацією мережі закладів охорони здоров’я, зміцненням 

матеріально- технічної бази закладів охорони здоров’я, а також тісно 

співпрацює з вторинною медичною ланкою. 

Станом на 01 січня 2023 року 13244 осіб обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію. Однак слід відмітити, що не всі підписанти 

декларації проживають на території обслуговування Центром. Варто 

зазначити, що у Верховинському районі працює декілька ФОПів та КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня», які мають пакет первинної медичної 

допомоги. 

У Центрі ПМСД  відкрито центр вакцинації проти інфекції «СOVID-19»  

та два пункти щеплення у Верховинській АЗПСМ та в Красноїльській 

АЗПСМ,  окрім того в кожній амбулаторії облаштовано кабінети для 

профілактичних щеплень.  

 

Фінансовий План 

За   2022 рік поступило бюджетних коштів з НСЗУ на суму 9500,00тис. 

грн. 

За  2022 рік  всього використано бюджетних коштів НСЗУ на суму 

9500,00 тис.грн. з них:  

 на матеріальні затрати 203,4 тис. грн. до яких входить: 

- пальне 73,5тис.грн. 

- господарські товари 13,3 тис. грн. 

- медикаменти 88,4тис. грн. 

- послуги провайдерів ( інтернет) – 16,2тис. грн. 

- бланки та журнали 4,4 тис. грн. 

- меблі для маніпуляційного кабінету – 7,6 тис. грн 



 витрати на оплату праці 9296,6 тис. грн. 

 

З місцевого бюджету надходження  за  2022 рік на  пільгові медикаменти  

та енергоносії – 423,2 тис.грн.: 

- електроенергія – 273,1тис.грн. 

- Пільгові медикаменти – 150,1 тис.грн. 

 

 

Основні завдання та заходи 

- Будівництво гаражного приміщення для автомобілів  новозбудованих 

амбулаторій; 

- Поточний ремонт всіх ПОЗ, але найбільшого капітального  ремонту 

потребують ПОЗи: с. Криворівня, с. Ільці, с. Красник, с.Явірник, с. Буковець, 

с. Перехресне; 

- Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними програмами,  які 

затверджені селищною радою в галузі охорони здоров’я, зокрема: 

- Програма « Здоров’я населення Прикарпаття». 

-  Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями в районі 2021-

2025 роки» 

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2025 року». 

 

 

Основна мета 

 

 Забезпечення надання ефективної якісної первинної медичної 

допомоги  

та  підвищення її доступності. 

 Збільшення кількості декларантів – шляхом роз’яснювальної 

роботи серед населення району, для максимального збереження робочих місць 

нашого закладу. 

 Зміцнення матеріально-технічної бази. 

 Тісна співпраця  з вторинною медичною ланкою. 

 Забезпечення готовності нашого закладу у виконанні раптово 

виникаючих завдань в період воєнного стану. 

 Своєчасне надання в повному обсязі амбулаторної допомоги 

хворим та пораненим в період воєнного стану. 
 

 

  



      

          
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Інформація про роботу 

комунального некомерційного 

підприємства «Яблуницька 

амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини Білоберізької 

сільської ради» за  2022 рік 
  

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 23.04.2021 року 

«Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами», 

розглянувши інформацію про роботу комунального некомерційного 

підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Білоберізької сільської ради» за  2022 рік, враховуючи рекомендації постійної 

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

населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів 

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

сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Білоберізької сільської ради» за  2022 рік взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



          Додаток 

        до рішення районної ради  

        від 23.02.2023 року 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

комунального некомерційного підприємства  

“Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини” 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік 

 
КНП Яблуницька АЗПСМ Білоберізької сільської ради є закладом 

охорони здоровя що надає медичну допомогу будь яким особам в порядку та 

на умовах встановлених чинним законодавством України та згідно умов 

договору з Національною службою здоров’я та вживає заходів із профілактики 

захворюваності населення та підтримання громадського здоров’я. 

Підприємство створено у 2018 році як комунальний заклад. В структуру 

підприємства входить 1 амбулаторія та 9 ФАПів. Кількість працівників у КНП 

Яблуницька АЗПСМ 26 чол., з них 4-лікарі, 16 середній персонал 1- молодший 

та 5-інших. 

Загальна чисельність населення становить 6112 чоловік. 

З 2018 року КНП «Яблуницька АЗПСМ»  перебуває в договірних умовах з 

НСЗУ та отримує фінансування. 

 

Кількість задекларованого населення по КНП Яблуницька АЗПСМ  

за 2022 рік 
П.І.П. 

лікаря 

Всього До 5 

років 

Від 6-17 Від 18-39 Від 40-64 Від 65 і 

вище 

Бодоряк Р.В 1272 52 180 487 406 147 

Григорчук 

С.І. 

1675 58 313 633 504 167 

Григоряк 

Т.Д. 

670 202 468 0 0 0 

Рибак В.О. 795 12 49 173 309 252 

Всього 4412 324 1010 1293 949 566 

Матеріально-технічне забезпечення установи 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, що 

надають первинну медичну допомогу регулюється Примірним табелем 

оснащення затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

21.01.2018 р. № 148 Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб -

підприємців, які надають первинну медичну допомогу зі змінами відповідно 

до наказу МОЗ України від 08.04.2019 р. №797. 

Матеріально-технічне забезпечення КНП Яблуницька АЗПСМ 

відповідає примірному табелю оснащення більше  70% 

Протягом 2022 року за рахунок коштів державного бюджету було 



придбано ноутбук, принтер, медикаменти для надання медичної допомоги. У 

кожного сімейного лікаря та педіатра є пульсоксиметри, тонометри, ваги для 

зважування дітей, термометри. Фізіотерапевтичний кабінет повністю 

оснащений апаратурою для проведення фізіотерапевтичних процедур. 

Протягом 2022 року у зв’язку з пандемією COVID-19 значно 

збільшились видатки на забезпечення медперсоналу засобами індивідуального 

захисту та засобами дезінфекції. 

 

Демографічна ситуація 

 

КНП Яблуницька АЗПСМ протягом 2022 року обслуговувала  4412 осіб 

які подали декларації про медичне обслуговування за програмою медичних 

гарантій з них 1113 дитячого населення  дорослі від 18 років -  3299. 

Демографічна ситуація на обслуговуваній дільниці за 2022 рік: народилось 

45дітей,  Померло 54 людини     

       

 

Амбулаторна допомога населенню 

 
Амбулаторна допомога населенню здійснюється лікарями ЗПСМ та 

педіатром відповідно до укладених декларацій. 

Протягом 2022 року число відвідувань в амбулаторії становить 27679. 

Кількість відвідувань лікарями хворих вдома всього становить -7978. 

В зв’язку з вторгненням російської федерації на нашу обслуговувану дільницю 

звертались тимчасово переміщені особи, які і на даний час залишилися на 

проживання. 

 
Стан захворюваності на COVID-19 серед населення  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  

COVID-19 з 12.03.2020 р. на всій території України запроваджено карантин. 

Протягом 2022 року сімейними медсестрами проведено 1534 заборів 

зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну 

хворобу COVID-19.Всього зареєстровано та проліковано на COVID-19 -218 

чол. З них 2 дітей та 3 вагітних. 

Також у закладі працював та працює пункт щеплень і з лютого місяця 

2022 року було створено виїзні мобільні бригади що працюють на ФАПах. 

Всього провакциновано 1- дозою 879чол.  

                                       2- дозою 885чол. 

                                      Бустерна -150чол. 

 

 

 

 

 



Основні епідеміологічні показники по туберкульозу 

 
За 12 місяців 2022 року зроблено 1480 профілактичні флюорографічні 

огляди. 

 

Діяльність лабораторного кабінету 

 

За 2022 рік лабораторним кабінетом було проведено всього 1613 аналізи. 

Загально клінічних без гематології 731. 

Гематологічних -728.Біохімічних -154. Виявлено вперше ЦД -5 чол. 

 

 

Діяльність фізіотерапевтичного кабінету 

 

За 12 місяців 2022 року проведено фізіотерапевтичних процедур всього -  

5800 

       

 

 

 

 

  



      
          

 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Інформація про роботу 

комунального некомерційного 

підприємства «Білоберізька 

амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини Білоберізької 

сільської ради» за  2022 рік 
  

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 23.04.2021 року 

«Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами», 

розглянувши інформацію про роботу комунального некомерційного 

підприємства «Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини Білоберізької сільської ради» за  2022 рік, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Білоберізької сільської ради» за  2022 рік взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



          Додаток 

        до рішення районної ради  

        від 23.02.2023 року 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

комунального некомерційного підприємства  

“Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини” 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік 

 
 

КНП «Білоберізька АЗПСМ» була створена 10.01.2018р. в структуру 

підприємства входять 1 амбулаторія та 4 ФАПи: с. Устеріки, с. Барвінково, 

с.Хороцево, пр. Пасічне. Загальна кількість населення - 2691 . 

В КНП «Білоберізька АЗПСМ» працює 15 людей: із 2 лікарі ЗПСМ 1 

директор КНП 8 середнього  медичного персоналу  4 інші працівники.  

Із сімейними лікарями укладено декларацій  2954 з них 639 дітей до 18 років. 

За період воєнного стану зверталися за допомогою пацієнти як переїхали 

з зони бойових дій отримували амбулаторну медичну дорогу. Офіційних 

звернень 113 пацієнтів. 

З 2018 року КНП «Білоберізька АЗПСМ» укладено договір з 

Національною службою здоров’я України і одержує фінансування. 

Результати роботи КНП «Білоберізька АЗПСМ» 

Лабораторія 2022  2022р. 

Загальна кількість аналізів 14234 14234 

ЗАК 9241 9241 

ЗАС 4993 4993 

Фізіотерапевтичний кабінет   

Загальна кількість процедур 5972 5972 

ЕКГ 648 648 

Проведено амб. операцій 174 174 

Видано електронних 

лікарняних 

96 96 

Амбулаторний прийом 8707 8707 

Народилося 28 28 

померло 31 31 

Вакциновані від COVID-19 

Astra-Zeneca 

 

1040 

 

1040 

Pfizer 1576 1576 

CoronaVac 97 97 

 

 

  



      

          
 

     

                                      УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Інформація про роботу 

комунального некомерційного 

підприємства «Верховинська 

багатопрофільна лікарня 

Верховинської селищної ради» за  

2022 рік 

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 23.04.2021 року 

«Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами», 

розглянувши  інформацію про роботу комунального некомерційного 

підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської селищної 

ради» за 2022 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської селищної ради» за  

2022 рік взяти до уваги (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



           Додаток 

             до рішення районної ради  

            від 23.02.2023 року 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська багатопрофільна лікарня  

Верховинської селищної ради» за  2022 рік 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради, власником якої 

являється Верховинська територіальна громада надає вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу та первинну медичну допомогу згідно укладених угод з 

Національною службою здоров’я України. На поточний рік з НСЗУ укладено 

11 пакетів медичних гарантій. 

Згідно даних наданих статуправління в Верховинському районі 

налічується 30562 особи, з них: дорослого населення 23676 осіб та 6886 дітей 

віком до 18 років. 

Заключили декларацій із сімейними лікарями – 3712 чол., якими 

надається первинна медична допомога. 

Ліжковий фонд в КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» станом 

01.01.2023 року складає 123 ліжка в т.ч. ВАІТ - 3, з них терапевтичні - 45, 

хірургічні - 16 травматологічні - 9, акушерські - 7, гінекологічні - 8, патології 

вагітних - 5, неврологічні - 15, педіатричні — 15, паліативні — 3. 

План виконання ліжко-днів за 2022 рік виконано становить 101,3 % проти 86 

1% за минулий рис. Упродовж 2022 року в стаціонарі проліковано 7301 осіб з 

них дітей - 1181 проти 3513 осіб з них дітей - 551 за 2021рік. 01.05.2022 року 

розгорнуто 3 стаціонарні ліжка для надання паліативної допомоги населенню 

району. За дев’ять місяців проліковано - 84 пацієнтів. У пологовому відділенні 

за 12 міс 2022 р. народилося 223 дитини проти 172 за 2021 рік. 

Стаціонарне лікування від початку повномасштабного вторгнення росії в 

Україну надано 36 постраждалим військовослужбовцям. 

За 2022 рік стан рутинної вакцинації дещо має незадовільні показники, 

оскільки заклад у липні місяці отримав вакцину. (АаКДП, ІПВ, ОПВ). 

Вакцинація СОУШ-19 за 2022 р. щеплено: Пфайзер - 4121 чол., Модерна - 800 

чол Коронавак - 911 чол., Джонсон - 100 чол., Астразеник - 920 чол. 

Фінансування КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР 

проводиться за рахунок наданих послуг Національною службою здоров’я 

України. 

 

Закуплено медапаратури у 2022 році за кошти НСЗУ: 

 

Стерилізатор ГП-80 1 шт. 19850,00 грн. 

Гастроскоп СМОS EG-600WR з аксесуарами та Колоноскоп EC-600WL у 

комплекті 1 шт. 2500000,00 грн. 

Спірометр SР 100 1 41079,00 uhy/ 

Газоаналізатор (Алкотестер) Алкофор 507 1шт. 16075,00 uhy/ 



Системна ультразвукова діагностика  Е-СUВЕ 12 в комплекті з опціями 

ОР-РІТНІ-12  - 1 шт. – 2845700,00 грн. 

Автоматичний рефкератометр РRК - 7000 1шт. 198800,00 грн.  

Тест-об’єкт для авто рефкератометра 1 шт. 18000,00 грн. 

Крісло медичне гінекологічне КрГ-1 2 шт. 38000,00 грн. 

Електрохірургічний апарат Нагtt 400 1шт. 541125,00 грн. 

Денситометр DEN-1B по Макфарпанту з адаптером А-16 - 27500,00 грн.  

Електрокардіограф «БІОМЕД» ВЕ-300 1шт. 26550,00 грн. 

Світло медичне 700/500 LED - 1 шт. 399000,86 грн. 

Ножиці електричні - 1 шт. 51804,00 грн. 

 

Благодійно отримано автомобіль Мерседес для перевезення пацієнтів в 

обласні лікувальні заклади, дизельний генератор потужністю 33 кВт, який 

встановлено для обслуговування котельні та відділень на випадок перебоїв із 

електроживленням, та вакуумний апарат для хірургічного відділення. 

Від ДОЗ ОДА благодійно отримано 10 ноутбуків, які значно покращать роботу 

в медично-інформаційній системі. 

За власні надходження та кошти благодійників: проведено покращення 

матеріально- технічної бази , оновлено твердий та м’який інвентар, проведено 

ремонт рентгенкабінету консультативної поліклініки, ремонт кабінету УЗД, 

огородження терапевтичного відділення, благоустрій території, поточний 

ремонт інформаційно-аналітичного кабінету фасаду адмінприміщення. ’ 

За кошти НСЗУ проведено поточний ремонт дитячого відділення. 

 

Основні проблеми та цілі на 2023 рік у сфері охорони здоров’я: 

Основною ціллю на 2023 рік залишається виготовлення ПКД (проектно-

кошторисної документації) на приміщення новобудови лікарні.  

Залучення додаткових джерел фінансових надходжень (надання платних 

послуг); 

- проблемним питанням залишається непридатність пристосованих 

приміщень терапевтичного відділення не зважаючи на постійні капітальні 

ремонтні роботи; 

- придбання автотранспорту для КНП «Верховинська багатопрофільна 

лікарня» наявний потребує постійного ремонту;  

Основні заходи та критерії досягнення цілей: 

 

- підвищення показника виявлення захворювання на туберкульоз населення 

шляхом удосконалення механізмів профілактичних оглядів та надання 

індивідуальної протитуберкульозної допомоги на первинній ланці; 

- зменшення частки занедбаних форм онкопатології; 

- зменшення кількості випадків ускладнень цукрового діабету, що призводять 

до зниження показника смертності; 

- широке проведення заходів щодо імунопрофілактики та ефективного 

лікування населення; 

 



  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого  2023року 

селище Верховина 

 

Про намір передачі в оренду відділу 

освіти, молоді та спорту Верховинської 

селищної ради майна спільної власності 

територіальних громад 
  
 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 

2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

розглянувши лист відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної 

ради № 38/01-02/04 від 17 лютого 2023 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,  

районна рада  

вирішила: 

1. Дозволити передати в оренду відділу освіти, молоді і спорту  

Верховинської селищної ради для розміщення офісів відділу освіти, молоді та 

спорту Верховинської селищної ради приміщення площею 192,8 кв. м., яке 

знаходиться на другому поверсі адмінбудівлі, та складське приміщення 

площею 56,2 кв.м. за адресою:  Івано-Франківська область, селище Верховина, 

вул. Франка, 21 (додається). 

2. Включити частину приміщення площею 249 кв. м., яке знаходиться за 

адресою Івано-Франківська область, селище Верховина, вул. Франка, 21 до 

Переліку другого типу.  

3. Доручити голові районної ради Філипчуку Ю.Ю. укласти договір оренди 

майна спільної власності територіальних громад з відділом освіти, молоді і 

спорту  Верховинської селищної ради у відповідності до чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (В.Бровчук). 
 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

 



 

Додаток  

до рішення районної ради  

від   23 лютого  2023р. 

 

 

№

п/

п 

Орендар Адреса 

орендованого 

приміщення   

Мета оренди Характеристика, 

об’єкта оренди 

Термін  

1  Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Верховинської 

селищної ради 

Адмінбудівля , 

селище 

Верховина,  

вул. Франка, 21 

 

Розміщення 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

Верховинської 

селищної ради 

та інше. 

 

 

. 

9(девять) кабінетів,  

сходова та коридор 

розміщені на 

другому поверсі 

адмінбудівлі площею 

192,8кв.м.,  

Складське 

приміщення площею 

56,2 кв.м. 

3 роки 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради     Світлана ІЛІЙЧУК 

  



  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого  2023року 

селище Верховина 
 

Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за 

комунальне майно спільної 

власності територіальних 

громад району 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 

2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

розглянувши лист Верховинського районного лісгоспу №13 від 24 січня 2023 

року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, 

лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, 

розвитку малого та середнього бізнесу,  районна рада  

вирішила : 

1. Внести зміни до рішення районної ради від 26 січня 2021 року «Про оренду 

майна спільної власності територіальних громад Верховинського району», а 

саме: 

- Пункт 10 Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 

спільної власності територіальних громад Верховинського району (додаток 

1) доповнити: відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради; 
 

- Додаток №2 «Орендні ставки за використання комунального майна спільної 

власності територіальних громад району» доповнити: 

      пункт 23   «автомобілі»  -  35%. 

 

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 (В.Бровчук). 

 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

  

 



  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого  2023року 

селище Верховина 
 

Про намір передачі в оренду 

Верховинському районному лісгоспу 

майна спільної власності територіальних 

громад  
 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 

2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

розглянувши лист Верховинського районного лісгоспу №13 від 24 січня 2023 

року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, 

лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, 

розвитку малого та середнього бізнесу,  районна рада  

вирішила : 

1. Включити легковий автомобіль марки Chevrolet Epika, 2008 року 

випуску, державний реєстраційний номер АТ 0045АР, до Переліку другого 

типу.  

2. Дозволити передати в оренду Верховинському районному лісгоспу 

автомобіль марки Chevrolet Epika, 2008 року випуску, державний 

реєстраційний номер АТ 0045АР, згідно з додатком 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» і Методики 

розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної власності 

територіальних громад Верховинського району, затвердженої рішенням 

районної ради  від 26.01.2021 року. 

4. Доручити голові районної ради Філипчуку Ю.Ю. укласти договір оренди 

майна спільної власності територіальних громад з Верховинським районним 

лісгоспом у відповідності до чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (В.Бровчук). 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

 



 

 

Додаток 

до рішення районної ради  

від 23.02. 2023року 

Перелік майна що передається в оренду  
 

№ 

п/п 

Назва Номер кузова Державний 

реєстраційний 

номер 

Балансова 

вартість 

Термін 

оренди 

1 Chevrolet 

Epika 

KL1LF69KE8B133915 АТ 0045АР 234747,00 2 роки 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                     Світлана ІЛІЙЧУК 

 

  



  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Двадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23 лютого 2023року 

селище Верховина 
 

Про продовження контракту з 

директором Верховинського комбінату 

комунальних підприємств 

 

Відповідно до статей 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 21, п.2 ст.23. Кодексу законів про працю України,  Положення 

про порядок призначення та звільнення з посад  керівників підприємств, 

установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища Верховинського району, затвердженого рішенням районної ради 

від 15 липня 2015 року,  розглянувши заяву Мицканюка В.В.,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і 

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу,  районна рада  

вирішила: 

 

1. Продовжити термін  дії  контракту з МИЦКАНЮКОМ Володимиром 

Васильовичем на посаді директора Верховинського комбінату комунальних 

підприємств з 23 березня 2023 року до 22 лютого 2028 року включно.  

 

2. Доручити голові районної ради Філипчуку Ю.Ю. укласти відповідну 

додаткову угоду про продовження терміну дії контракту у відповідності до 

чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук) 

 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



 

 

                                     

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(двадцята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   23 лютого 2023  року 

селище Верховина 

 

Про затвердження районної  програми 

з питань  підтримки фізичної культури 

і спорту Верховинського району 

на 2023 рік  

 

   

     Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", заслухавши та обговоривши програму з питань  підтримки  фізичної 

культури  і спорту Верховинського району  на 2023 рік, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити районну програму з питань  підтримки  фізичної культури  і 

спорту Верховинського району  на 2023 рік  (далі – Програма) (додається). 

 

2. Затвердити план заходів на виконання районної програми з питань підтримки 

фізичної культури  і спорту Верховинського району  на 2023 рік (додається). 

 

3. Районній раді забезпечити виконання районної програми з питань  підтримки 

фізичної культури  і спорту Верховинського району  на 2023 рік  . 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(В.Маротчак). 

 

 

 

 Голова районної ради                                                             Юрій ФІЛИПЧУК 

 



Паспорт районної  програми підтримки фізичної культури і спорту 

Верховинського району на 2023 рік  

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) - Верховинська районна рада. 

 

2. Розробники Програми - Верховинська районна рада. 

 

3. Термін реалізації Програми  -2023 рік 

 

4. Етапи фінансування Програми – 2023 рік 

 

5. Обсяг фінансування Програми: 30 тис. грн. 

 

РІК  Обсяги фінансування 

 Селищний і сільські бюджети 

(тис.грн.) 

2023 30 

 

6.Очікувані результати виконання Програми:  

 

      Основним результатом реалізації цієї програми безумовно стане створення 

умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств  населення. Розбудова 

спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть 

можливість населенню району  організовано та в сучасних умовах займатися 

фізкультурою і спортом на протязі року, сформувати переконання щодо 

необхідності ведення здорового  способу життя. На базі спортивних закладів 

стане можливим проведення на високому організаційному рівні районних, 

обласних та регіональних змагань та тренування спортсменів   із різних видів 

спорту. 

   Час, який проводитимуть мешканці громади на спортивних майданчиках, 

витіснить  з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманію, 

куріння, скоєння  різного виду правопорушень. Підростаюче покоління матиме 

можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, 

відмовитися від шкідливих  звичок. 

7.Термін проведення звітності:  щорічно. 

 

 Замовник Програми: 

 Верховинська районна рада                                                 Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 Керівник Програми: 

 Керуючий справами                                                          Світлана ІЛІЙЧУК             

 виконавчого апарату районної ради 

                   

 

 



1.Загальні положення 

 

Розроблення проекту  Програми підтримки фізичної культури та спорту   

Верховинського району  на 2023 рік  (далі – Програма) викликано 

необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту району.  

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються погіршення стану 

здоров’я населення, зловживання тютюновими виробами, алкоголем, 

вживання наркотичних засобів, надмірне користування гаджетами, і як 

наслідок, зменшується тривалість життя, зростають антигромадські прояви та 

загострюється криміногенна ситуація, особливо  у молодіжному середовищі.  

Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього 

життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних 

причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та 

розвиток сфери фізичної культури і спорту, відносяться: 

 -несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового 

способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами 

фізичної культури і спорту, як важливих чинників фізичного та соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя;  

-загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до 

зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького 

спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні 

фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів; 

-невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових  

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. 

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного 

іміджу регіону, держави на міжнародній арені та не сприяють патріотичному 

вихованню населення. 

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими 

чинниками:  

      обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 

харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві;  

      недостатня кількість висококваліфікованих працівників фізичної 

культури та спорту при щорічному випуску з профільних вищих навчальних 

закладів достатньої кількості фахівців; 

   низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної 

задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до 

фізіологічних потреб, у тому числі – осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

     невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і 

спорту за місцем проживання та роботи громадян, в місцях масового 

відпочинку населення, у тому числі  – в сільській місцевості, потребам 

населення та людям з обмеженими фізичними можливостями;  

     відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської 

діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної 

захворюваності та зміцнення здоров’я працівників; 



     низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти   

населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення  

батьків до виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи 

стимулювання населення до збереження свого здоров’я;  

   недостатність бюджетного фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний 

обсяг інвестицій. 

Все це суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, 

фізичного розвитку людей громади, призвело до безкультур’я, пияцтва, 

підвищення рівня злочинності, відсутності поваги до самих себе, старшого 

покоління та до середовища, що нас оточує. Ці проблеми потребують 

вирішення, за умов застосування програмного методу на основі розробки та 

реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного і соціального 

розвитку громади. 

Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і 

спорту є створення необхідних умов для занять фізкультурно-оздоровчою і 

спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам 

Закону України „Про фізичну культуру і спорт ‖.  

Актуальність Програми  полягає у створенні умов для сучасного 

формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального 

ставлення до свого здоров`я та здоров`я оточуючих, усвідомлення життєвої 

необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних 

традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського 

населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи за 

місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку жителів 

територіальної громади, реалізації державної політики відродження села.  

Проект Програми спрямований на задоволення подальших потреб всіх 

верств населення Верховинського району:  

- дітей дошкільного віку; 

- школярів; 

- молоді;  

- ветеранів спорту та інших вікових категорій. 

Впровадження  цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно 

виконати для реального підвищення загального рівня життя населення району. 

 

2.Мета Програми 
 

Головною метою Програми є: 

-  створення умов для підтримки фізичної культури і спорту, 

забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання 

пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного 

виховання, фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту на базі 

спортивних об’єктів Верховинської селищної ради та Білоберізької і 

Зеленської сільських рад та покращення тренерованого процесу та 

виступів спортсменів району на районному, обласному, Всеукраїнських, 

Міжнародних змаганнях; 



-  забезпечення вільного доступу до послуг з виховання фізичної 

культури і розвитку спорту; 

- створення умов для розвитку різних видів спорту, організації та 

проведення районних, обласних змагань; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів які 

розміщені на території району. 

 

 

3.Напрями реалізації завдань Програми: 

 

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, 

виходячи з існуючих соціально-економічних реалій: 

визначення пріоритетів у діяльності органів влади щодо 

забезпечення здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді, 

робітників, службовців та інших верств населення;  

впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-

спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих 

особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного 

часу населення; 

забезпечення та збереження наявної матеріально-технічної бази, 

поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів 

подальшого розвитку; 

активно співпрацювати з вчителями фізкультури, директорами 

шкіл, гімназій, ліцеїв та дитячих садочків які знаходяться на території 

району в питаннях раціонального використання спортивних споруд, 

проведенні спортивних змагань і турнірів та виховання дітей;  

проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту; 

забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до 

високих спортивних результатів на районних, обласних, Всеукраїнських, 

Європейських та Всесвітніх змаганнях; 

залучення благодійної допомоги приватних підприємців та інших 

інвесторів для спільної реалізації Програми; 

приймати участь в різних конкурсах проектів програм ( районних, 

обласних, державних, міжнародних ) розвитку органів місцевого 

самоврядування в сфері фізичної культури та спорту, співпрацювати з 

різними фондами; 

впровадження ефективні форми організації реабілітаційної та 

спортивної роботи із особами з обмеженими можливостями. 

 

 

 

4.Фінансове забезпечення програми 

 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного та сільських бюджетів, передбачених на її виконання    та за 

рахунок інших джерел і бюджетів. 



 

 

5.Очікувані  результати виконання Програми. 

 

      Основним результатом реалізації цієї програми безумовно стане створення 

умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств  населення. Розбудова 

спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть 

можливість населенню району  організовано та в сучасних умовах займатися 

фізкультурою і спортом на протязі року, сформувати переконання щодо 

необхідності ведення здорового  способу життя. На базі спортивних закладів 

стане можливим проведення на високому організаційному рівні районних, 

обласних та регіональних змагань та тренування спортсменів   із різних  видів 

спорту. 

    
 

6. Координація роботи та контроль за виконанням Програми 

 

      Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює Верховинська 

районна рада.     

 

 

 Керуючий справами виконавчого                           Світлана ІЛІЙЧУК 

 апарату районної ради 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова районної ради 

Юрій ФІЛИПЧУК 

від 23.02. 2023 року 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

програми підтримки фізичної культури і спорту 

Верховинського району 

на 2023 рік  

 

Назва заходу Виконав

ці 

Термін 

виконання  

Сума 

видатків 

тис. грн. 

Очікувані 

результати 

1.Придбання медалей, 

кубків, подяк, грамот  

 

 

 

 

 

Верховин

ська 

районна 

рада 

Протягом року 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

тис.грн. 

Досягнення 

гарних 

результатів 

на змаганнях 

всіх рівнів 

2. Забезпечення 

обладнанням та 

інвентарем спортивних 

об’єктів  

Верховин

ська 

районна 

рада 

Протягом року 

 

- Створення 

сприятливих 

умов для 

фізичного 

розвитку та  

здорового 

способу 

життя 

мешканців 

району та 

досягнення 

гарних 

результатів 

на змаганнях 

всіх рівнів 

3. Opгaнізація та 

проведення масових 

спортивних заходів, у тому 

числі серед посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування, депутатів 

рад всіх рівнів та 

Верховин

ська 

районна 

рада 

Протягом року 

 

- Заохочення 

жителів 

громади до 

спортивного 

руху у районі 



працівників закладів 

громади 

4.Придбання спортивної 

форми та екіпіровки для 

забезпечення спортсменів і 

команд району 

Верховин

ська 

районна 

рада 

Протягом року -  Покращення 

арних умов 

та 

покращення 

гарних 

результатів 

5.Відзначення переможців 

змагань 

Верховин

ська 

районна 

рада 

Протягом року 20 тис. 

грн.. 

Досягнення 

гарних 

результатів 

на змаганнях 

всіх рівнів 

Всього    30 

тис.грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого                      Світлана ІЛІЙЧУК 

апарату районної ради 

 

 

 

  



   

   

          
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Двадцята сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  23 лютого 2023 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

позбавлення права проросійських 

політиків і організацій 

представницьких мандатів у радах 

всіх рівнів 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення фракції «Європейська Солідарність» у 

районній раді,  районна рада  
 

вирішила: 
 

1.Схвалити текст звернення до Верховної Ради України щодо  

позбавлення права проросійських політиків і організацій представницьких 

мандатів у радах всіх рівнів  (додається). 

2. Звернення опублікувати в засобах масової інформації та інтертет 

сторінці районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики,  регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку(Н.Кіндратяк). 

 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК  

 

  

 



Голові Верховної Ради України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося до Вас з 

вимогою про внесення на розгляд Верховної Ради необхідних законодавчих 

ініціатив задля позбавлення депутатських мандатів всіх депутатів, які 

представляють партії проросійської орієнтації, діяльність яких була 

заборонена судами України і які 29 вересня 2022 року остаточно були 

заборонені Верховним Судом України, в числі яких партії Шарія, ОПЗЖ, 

«Соціалісти», ПСПУ і СЛС. 

Ці партії, діяльність їх членів на місцях і представників у Верховній Раді 

України мотивували та сприяли повномасштабному вторгненню рашистських 

агресорів в нашу Україну, захопленню наших територій, завданню страждань, 

горя і смертельних втрат тисячам наших родин, нашим містам і селам, нашому 

прагненню бути європейцями. 

Ми переконанні, що члени заборонених в Україні партій, які до 

останнього часу «працюють» у Верховній Раді, очолюють та є заступниками і 

секретарями парламентських комітетів, не мають ні морального, ні 

юридичного права на політичну діяльність, заборонену судами України. 

Невже в той час, коли ми повинні проходити через очищення від 

перевертнів і покручів з ОПЗЖ та їм подібних, ці процеси в парламенті і на 

місцях ігноруються і гальмуються депутатами - представниками народу. Чому, 

скільки і кому народ України повинен ще принести людських, матеріальних і 

моральних жертв, щоб обрана ним Верховна Рада зробила необхідній всій 

країні крок - позбавити права політичної діяльності як у Верховній Раді, так і у 

місцевих Радах представників проросійських «політиків». 

Вважаємо за доцільне ініціювати нашим зверненням розгляд і прийняття 

місцевими і регіональними Радами вимог до депутатів Верховної Ради України 

для внесення, публічного обговорення з обов’язковими виступами для 

оприлюднення своїх позицій очільників всіх парламентських партій і голів 

фракцій, з тим, щоб нарешті позбавити проросійських політиків права 

«представляти народ» у відповідних органах всіх рівнів. Народ, який в цей час 

протистоїть і бореться із загарбниками, розрухою життєвого простору, 

розлуками і втратами рідних та близьких людей. 

Тому, виходячи з вищенаведеного звертаємося до Вас, як очільника 

українського парламенту з вимогою про внесення на розгляд Верховної Ради 

законодавчих ініціатив щодо позбавлення права проросійських політиків і 

організацій представницьких мандатів у радах всіх рівнів. 

 

 

  Прийнято на  ХХ сесії 

Верховинської районної ради 

від 23 лютого 2023 року 

 

 
 


