
Додаток № 1 до рішення  
                                                                                         четвертої сесії селищної ради   
                                                                                         сьомого демократичного скликання 
                                                                                          від 19.02.2016 року  №26-4/2016 
 
                                                                                           

Шановні депутати, члени виконкому, запрошені, присутні ! 
              

Рік що минув був нелегким та випробувальним, але завдячуючи виконавчому 
апарату, депутатам попереднього скликання, нам вдалося зробити чимало, тому сьогодні 
хотів би підвести підсумки за рік, що минув та окреслити нові плани над якими спільно 
будемо працювати. 

Одним  з головних завдань на посаді селищного голови  вважаю вироблення довіри  
громади до селищної влади, забезпечення  прозорості,  відкритості  в прийнятті  рішень, 
організації  конструктивного  діалогу з громадськістю. Це було і є визначальним  в моїй  
роботі, бо всім здобуткам минулого року ми маємо завдячувати, перш за все,  праці  та 
наполегливості  верховинців  - платників  податку  до селищного  бюджету, підприємцям, 
громадським організаціям  та активним  громадянам, яким не байдужа доля нашого  
селища.  
 В своїй роботі селищна рада та її виконавчий комітет керуються Конституцією 
України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в 
органах місцевого самоврядування ” та іншими нормативними актами. 

Верховинська селищна рада, її виконавчий комітет, виконували і виконують як 
власні так і делеговані державою повноваження, які передбачені Законом України  „Про 
місцеве самоврядування в Україні”. 

 
Організаційно-планова робота 

 У відповідності до плану роботи селищної ради у 2015 році було проведено 7 сесій 
ради на яких розглянуто 66 питань та прийнято по них відповідні  рішення.  

Засідання виконавчого комітету селищної ради плануються щопіврічно і 
проводяться щомісячно. Крім  питань передбачених планом роботи виконкому, 
розглядаються питання поточного моменту, подання підприємств та організацій, заяви 
громадян. Так в 2015 році проведено 12  засідань виконкому, прийнято 36 рішень.  

 
Робота із зверненнями громадян 

У виконкомі селищної ради ведеться облік письмових та усних звернень громадян. 

На розгляд селищної ради за 2015 рік надійшло 1440 звернень, в тому числі : 

-  485  від різних установ та організацій; 

- 714 заяв від громадян селища; 

- 241 зареєстровано на особистому прийомі у селищного голови та секретаря 
селищної ради.   

Найбільша кількість звернень громадян поступило до селищної ради із земельних 
питань 450 заяв,   їх розглянуто на засіданні земельної комісії та сесій селищної ради. 

 125 заяв розглянуто комісією з питань бюджету та соціально економічного 
розвитку населення, також на розгляд виконкому селищної ради поступило  і розглянуто 
185 заяв та відношень з різних питань. 



             У 2015 році надійшло 64 заяви-скарги, які розглянуто на протязі відповідного 
періоду та надано відповідь згідно з чинним законодавством. 
             За  2015 рік селищною радою видано громадянам 3730 довідок різного характеру, з 
них  365 виписок із рішень сесій та виконкомів селищної ради, та видано 220 посвідчень 
про статус жителя гірського населеного пункту.  

В повсякденній роботі особлива увага звертається на здійснення організаційних 
заходів щодо покращення прийому громадян, забезпеченню умов для вільного їх 
звернення зі своїми питаннями. 

Діяльність  виконкому селищної ради, депутатського корпусу широко 
висвітлюється через засоби масової інформації, зокрема газети «Верховинські Вісті». 

 

Робота адміністративної комісії при виконкомі селищної ради 
 

       Протягом 2015 року при виконкомі селищної ради працювала адміністративна  
комісія в складі 10 осіб.  Всього було проведено 15 засідань,  де розглянуто 25 
адміністративних справ. Основними адмінпорушеннями на сьогоднішній день є 
порушення Правил благоустрою населеного пункту згідно ст.152 , де 19 осіб притягнуто 
до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу, всього на суму 6460 грн, з 
яких 3400 грн сплачено добровільно. Більшість протоколів складено уповноваженим 
працівником селищної ради Куриляком  Б.Б. 
 Працівниками РВ УМВС України  складено три протоколи: 

- за ст.156, ч.2 (порушення Правил торгівлі алкогольними і тютюновими виробами),  
- ст.180 (доведення неповнолітнього до сп’яніння), 
- ст.154, ч.1 (порушення Правил тримання собак і котів). 

1 протокол надійшов від ДРАЦСу районного управління юстиції за ст. 212,1,  за 
несвоєчасно зареєстровано дитину. 

  Всього накладено адміністративних стягнень на 23 особи на загальну суму 7225 
грн., з яких сплачено добровільно 4165 грн. 4 постанови знаходяться на примусовому 
виконанні у ВДВС Верховинського районного управління юстиції,  3 постанови скасовано 
рішенням виконкому селищної ради. 

На сьогоднішній день оновлено склад адмінкомісії та прийнято нове Положення 
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті селищної ради, а також 
затверджено уповноважених осіб на складання протоколів про адмінправопорушення. 

Тому в майбутньому спільно із дільничним інспектором, який закріплений за 
радою, в тісній співпраці із виконкомом селищної ради потрібно проводити рейди 
перевірки дотримання правил благоустрою, виявлення бездоглядних тварин, засмічення 
берегів річок та придорожніх смуг, покращення профілактичної роботи із порушниками 
чинного законодавства.  
 

Бюджетно-фінансова діяльність 
Бюджет Верховинської селищної ради за 2015 рік по доходах загального фонду 

виконано на 112,6 відсотків ( при уточненому плані – 2698,7 тис. грн., фактично надійшло 
до  бюджету селища  -   3037,5 тис. грн., уточнені показники дохідної частини загального 
фонду селищного бюджету за  2015 рік  перевиконано в сумі 338,8тис. грн.). 

  До загального фонду входять власні надходження та офіційні трансферти, питома 
вага яких в загальному обсязі доходів бюджету становить відповідно:  95,9 та 4,1 
відсотки .          

  За 2015 рік  власні надходження загального фонду бюджету селища  виконано 
на 113,2 відсотки ( при уточненому плані – 2574,2 тис. грн., фактично надійшло до 



бюджету селища   - 2913,0 тис. грн.). Найбільшу питому вагу серед доходів складають  
акцизний податок – 1321,8 тис.грн. , плата за землю – 729,5 тис.грн  та єдиний податок 
-567,6 тис.грн.  

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів виконано в сумі 82,9 тис.грн., 
(100,1 відсотків до уточненого плану), що складає збільшення у порівнянні з 2014 роком 
на 14,8 тис.грн.   

Планові показники по спеціальному фонду забезпечено на 125,4 відсотка (при 
уточненому плані  – 434,8 тис. грн., фактично надійшло – 545,4 тис. грн.). 

  
Непоганим кроком у збільшенні дохідної частини бюджету стало затвердження 

сесією селищної ради Положення про плату за розміщення зовнішньої реклами. 
Відповідно було укладено 23 договори із підприємцями, які розмістили рекламні щити в 
селищі Верховина. В бюджет селищної ради за 12 місяців поступило 20,5 тис. грн із 
запланованої суми 20,0тис. грн, тобто виконано на 102,5%.     

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету за 12 місяців 2015 року 
виконана на 99,1 відсотків (при уточненому плані на відповідний період 2558,9 тис. грн., 
касові видатки складають 2535,8 тис. грн.). 

На фінансування захищених статей видатків по загальному фонду  за 2015рік  
спрямовано 1035,4тис. грн., що складає 40,8 відсотки від  загальної суми видатків, на 
виплату зарплати з нарахуваннями спрямовано 875,2тис. грн., або  34,5  відсотків від 
загальної суми видатків. 
  Видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету за 2015 рік виконана 
на 96,8 відсотки (при плані на рік 1207,2 тис. грн., касові видатки складають 1169,3 тис. 
грн.), за рахунок  капітальних видатків, видатків, що здійснювалися  за рахунок залишку 
транспортного збору та  надходжень цільового фонду, грошових стягнень за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, платних послуг. 
  

Шановні депутати, селищна рада приділяє неабияку увагу двом навчальним 
дошкільним закладам, які працюють на території селища, адже народжуваність 
збільшується і черга для прийняття дітей зростає, тому робиться все для того, щоб умови 
праці були добрими і приміщення відповідали умовам сьогодення, звичайно наскільки 
дозволяє наш селищний бюджет.  

Не зважаючи на те, що дані дошкільні заклади фінансуються з районного бюджету, 
в минулому році  здійснено капітальний ремонт ІІ частини приміщення корпусу №2 в ДНЗ 
«Сонечко» для того щоб відкрити додатково групу на 25 вихованців, на що витрачено 
316,0тис.грн, з яких частину грошей виділено з обласного бюджету, а саме 75,0 тис грн. 
завдяки участі і перемозі селищної ради у IV обласному  конкурсі  проектів під назвою  
«Сучасне соціальне середовище і реалізація проблеми дошкільного виховання у 
Верховині». І відповідно зроблено такі роботи: замінено всі підлоги, вікна, двері, 
електрообладнання, опалення, проведено водоканалізаційну систему, внутрішнє 
оздоблення стін та стелин, встановлено санвузли.   

 Для  Верховинському НВК за рахунок коштів  бюджету здійснено заміну вікон та 
дверей на суму 95,0тис.грн, придбано столи та лавки для їдальні на суму 8,0 тис.грн. 

 



Шановні присутні! Як селищний голова тримаю на постійному контролі питання 
підтримки та захисту малозабезпечених, інвалідів та хворих, людей які потрапили у 
складні життєві ситуації. 

За 2015 рік із селищного бюджету жителям селища цієї категорії виділено 
одноразові грошові допомоги на суму 18,3 тис грн. проти 3,6 тис.грн, які виділялися в 
2014 році.  

                                  
Інвестиції та будівництво 

З кожним днем селище стає привабливішим для інвестицій та будівництва. 
Свідченням  цього є те, що у селищі по вул. Жабєвській  продовжувалось у звітному  
періоді будівництво багатоповерхового житлового будинку, яке проводить будівельна 
приватна фірма «Галицький двір» з Івано-Франківська. Дана будова прикрасила і 
збагатила селище, адже  завершено І чергу багатоквартирного житлового будинку – 
під’їзд на 25 квартир та офісні приміщення. Це  найбільший будівельний інвестор за часів 
незалежності України, який прийшов на Верховинщину.  

В минулому році продовжувалось будівництво будівлі громадського туалету з 
офісними приміщеннями та кабельного телебачення, яке проводить підприємець 
Стефурак І.В. Надіюсь, що даний довгобуд все ж таки буде закінчений та введений в 
експлуатацію найближчим часом. 

Не відстає і в цьому плані індивідуальне будівництво. Так на протязі 2015 року 
прийнято в експлуатацію 17 об’єктів, зокрема 10 житлових будинків, 3 індивідуальні 
гаражі,  3 об’єкти торгівлі. 

Укладено 4 Договори про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Верховинської 
селищної ради на суму 382,2 тис. грн. із яких надійшли кошти в сумі 87,3 тис.грн, а решта 
суми повинно надійти згідно графіку сплати в 2016 році. 

Благоустрій селища та санітарна очистка 

Одним із важливих і актуальних питань на сьогоднішній день залишається питання 
благоустрою селища, а це цілий комплекс заходів без яких неможливо уявити і бачити 
наше селище чистим і охайним. Кожного року на сесії селищної ради приймається 
Програма благоустрою селища Верховина. В основному ці роботи виконуються 
Верховинським комбінатом комунальним підприємством, яке згідно укладених договорів 
здійснює виконання робіт по благоустрою та санітарній очистці селища. В 2015 році по 
Програмі Благоустрою ККП виділено кошти в сумі 306,6 тис. грн. – це на заробітну плату 
технічних працівників (6,5 шт.од. – 184,4 тис. грн), на вуличне освітлення (51,8 тис. грн.) 
а також на вивіз ТПВ, придбання матеріалів та інші послуги -  87,6 тис. грн. 

 
Коротко зупинюсь, що зроблено: 
- Впродовж року організовувався збір та вивіз побутового сміття з 

індивідуальних господарств та підприємств, установ, організацій, які 
розташовані на території селища, придорожнього і берегового сміття. 

Всього за 2015 рік вивезено ТПВ, які оплачено за рахунок селищного бюджету 457 
м.куб на суму 29,7 тис. грн., в тому числі несанкціонованого 120 м.куб на суму 7,8 тис 
грн. А також вивезено від населення ТПВ 630 м.куб. на суму 44,1 тис грн. та від суб’єктів 
підприємницької діяльності 605 м.куб на суму 48,4 тис .грн   

 
- Придбано та встановлено 5 лавочок та 7 урн для сміття (7,0 грн). 
- Виготовлено та встановлено 5 ящиків для піску (1,2 тис. грн). 



- Виготовлено 14 контейнери «Пінгвін», які встановлено по вул. 
Жаб»євська, Гуцульського повстання, Грушевського, на Співочому полі 
(5,4 тис. грн). 

- Виготовлено та встановлено вказівники з назвами вулиць (15,0 тис. грн). 
- Облаштовано клумби та висаджено квіткову продукцію (1,0 тис. грн ). 
- Проведено спиляння сухих та старих дерев по вул. І.Франка та 

Кобилянської в селищі Верховина (10,0 тис. грн.)   
- Проводились роботи по впорядкуванню пам»ятника Шевченка, Братської 

могили по вул. Франка (16,5 тис. грн). 
- Проведено ремонт вбиральні (заміна черепиці, побілка та ін.) біля 

Співочого поля. 
- Проведено очистку схилу берега від вітролому тополь по вул. Жаб»євська. 
- Проводився благоустрій кладовища, придбано бензиновий тример (3,5 

тис.грн) для обкошування трави, інвентар. 
- До державних та релігійних свят, Дня селища проведено роботи щодо 

естетичного покращення стану вулиць (побілка дерев та бордюр, косіння, 
фарбування лавочок та ін.) 

- Придбано новорічну продукцію та встановлено новорічну ялинку (10.0 
тис. грн.) 

- Проводились інші роботи (розчистка тротуарів від снігу, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ. 

- Придбано матеріали на підвісні переходи пр.Столярка (118,3 тис. грн), 
пр.Слупійка, пр.Кушнірівка (14,9 тис. грн). Роботи проведено 
громадським способом. 

- По Програмі підтримки релігійних та громадських організацій для церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Верховина  на  будівництво 
резиденції придбано цемент на суму 5,0 тис.грн. 

 
             За рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності , які надійшли до селищного бюджету здійснено очистку водовідвідних канав  
у пр.Безвідне та пр.Бречник . На дані цілі використано 18,4 тис.грн. 

 
  На сьогоднішній день в селищі силами Верховинського ККП проводиться 

роздільне збирання ПЕТ-пляшок для яких встановлено контейнери, склотару можна здати 
в ККП (безоплатно).   ККП з 60 приватними підприємцями укладено договори на вивіз 
ТПВ,  24 договори укладено з бюджетними установами і десь біля 200 дворів охоплено 
вивозом ТПВ, це на жаль дуже низький показник і свідченням цього ми бачимо, що  
частина сміття у кюветах, у річках, на придорожніх смугах і люди просто ухиляються від 
здачі ТПВ, а відповідно і платити за сміття. Звичайно в цьому плані не допрацьовує ККП 
щодо заключення договорів на вивезення твердих побутових відходів від населення. 

 Вже стало доброю традицією проводити весняну толоку в селищі із залученням 
трудових колективів установ, організацій та підприємств, мешканців селища, адже 
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання придорожніх та прибережних зон – це чи 
не одна з найболючіших проблем для селища, тому і в цьому році її обов’язково треба 
провести.  
 В минулому році не виявилось співпраці з районним центром зайнятості та 
Верховинським районним сектором кримінально-виконавчої інспекції, де можна було би 
залучати осіб, які перебувають на обліку, для робіт по благоустрою.  

 



Шановні присутні, в 2015 році продовжувались роботи по розширенню мережі 
зовнішнього освітлення та ремонту діючого освітлення вулиць селища. Всього на дані цілі 
використано 430,4 тис. грн.  

 Зокрема: проведено  освітлення та здійснено ремонт діючих ліній по 
вул.Довбуша, Хмельницького, Молодіжна     66,4 тис. грн,  
вул.Франка, Гнатюка, Шептицького               27,4 тис. грн,  
вул.Коцюбинського                                            26,3 тис.грн,  
вул.Поповича)                                                     12,0 тис. грн,  
вул.Грушевського, Параджанова                      48,7 тис. грн,  
вул.Жаб»євська, Франка, Гнатюка                   37,0 тис. грн, 
вул.Карпатська, Коцюбинського                      58,7 тис.грн,  
вул.Соломійчука                                                31,1 тис.грн, 
вул. Жабєвська, Коваля                                    65,2тис.грн, 
вул.Чорновола                                                   14,4тис.грн, 
вул. Федьковича, С.Стецько                            30,5 тис.грн, 
пр. Бречник                                                        12,7 тис.грн, 
 
 проведено заміну лічильника – 2,3 тис. грн. та ряд інших робіт. 

 
 

Водопостачання та водовідведення  
 

Послуги  водопостачання і водовідведення жителям селища надає водопровідно-
каналізаційне підприємство, яке рішенням районної ради від 16.09.2015 року передано у 
спільну власність територіальної громади Верховинської селищної ради. Питна вода в 
селище подається з водозабору с.Віпче. Протяжність водогону, який був введений в 
експлуатацію в 2012 році становить 11,4 км, що охоплює 14 вулиць та мікрорайон 
колишнього лісокомбінату.  Всього централізованим водо забезпеченням охоплено   
494 абоненти. 

Селищна рада надає посильну допомогу у підключенні до мережі водопостачання, 
виділяючи кошти на придбання матеріалів. 

На сьогоднішній день виникає гостра проблема у розширенні централізованого 
водопостачання, оскільки більша частина населення Верховини використовує 
індивідуальні джерела водопостачання. На даний час виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на «Модернізацію водопостачання правобережної частини селища 
Верховина, вартість проекту – 3193,322 тис. грн. по цінах 2013 року. Разом з тим ведеться 
робота по виділенню даних коштів із Державного бюджету та перероблення проектно-
кошторисної документації із розбивкою в чотири черги будівництва та у цінах 2016 року. 
  

 За кошти селищного бюджету для водопровідно-каналізаційного підприємства 
закуплено насос для покращення водопостачання питною водою жителів мікрорайону 
ВЛК (6,1 тис.грн), трубу каналізаційну (7,5тис.грн) та дорожні плити (8,5 тис.грн), які в 
цьому році буде встановлено по вул. Жабєвська (при заїзді на вул. Незалежності), 
мотопомпу (12,5 тис. грн). 

В минулому році відшкодовано різницю в тарифах для населення за 
водопостачання  - 33,5 тис.грн. 
 

Водовідведення в селищі залишається одним із актуальних питань, оскільки 
відсутні очисні споруди. Хоча в цьому напрямку перші кроки є. Розроблено проект 
локальної очисної споруди для мікрорайону колишнього лісокомбінату та нижнього 
складу, які з’єднуватимуться трубопроводом через річку. Всі стоки скидатимуться до цієї 
очисної споруди, яка працюватиме майже в автономному режимі. Ця очисна споруда 



відповідатиме усім європейським вимогам.  Рішенням обласної ради від 10.06.2015 року 
по Програмі охорони навколишнього природного середовища на будівництво необхідних 
споруд для очищення стічних вод виділено перші кошти в сумі 1 500,0 тис грн. Роботи 
вже розпочато.  Головний розпорядник даних коштів департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
Завершилося перероблення проектно-кошторисної документації на очисні споруди по вул. 
Стуса, потрібна експертиза та є надія, що кошти будуть виділені на будівництво вже цього 
року. 
  
 

Дорожнє господарство 
 

Великою проблемою, як і в державі,області, районі, є наші дороги, стан експлуатації 
яких вичерпано, дороги потребують капітального ремонту. Розуміння і бажання відновити 
комунальні дороги є, але виходимо із реальних можливостей.  

В 2015 році проведено чимало робіт по ремонту доріг комунального значення 
селища. Із виділених із селищного бюджету спрямовано на  поточний  ремонт  доріг 410,6 
тис.грн , в тому числі до присілків: 

Магурка  – 57,4 тис грн; 

Пушкар- Підмагура – 25,0 тис.грн; 

Слупійка – 39,5 тис.грн; 

Грибкова – 39,3 тис.грн; 

Синиці – 22,0 тис.грн; 

Бречник – 94,5 тис.грн; 

Бубки – 32,1 тис.грн; 

Кривець -15,0 тис.грн; 

Площі – 26,9 тис.грн; 

Ровенька – 10,0 тис.грн; 

Підсиниці – 18,6 тис.грн; 

            Безвідне –  13,4 тис.грн. 

А також проведено поточний ремонт дорожнього полотна по вул.Витвицького (16,9 
тис.грн). 

Культурно-масова та спортивна робота 

Збереження і розвиток культури в селищі, примноження та популяризація 
національних звичаїв і обрядів, організація довкілля, розвиток туризму, фінансова 



підтримка різноманітних заходів – це ще один із напрямків роботи над чим працює 
селищна рада.  

Клубні установи, а їх є три, які функціонують на території селищної ради, з 
01.01.2015 року перейшли в підпорядкування відділу культури райдержадміністрації. Цим 
установам на протязі всіх років надавалась чимала фінансова підтримка. Сьогодні вони 
працюють у належних умовах та забезпечені всім необхідним клубним інвентарем. 
Проводять у себе відповідні культурно-розважальні заходи, беруть активну участь у  
мистецькому житті селища. В 2015 році ми виділили кошти  в сумі 8,7 тис. грн. на заміну 
вікон в клубі с.Віпче. До Новорічних свят в кінці року організовано та придбано 
подарунки для клубів та Верховинського НВК. 

На храмове релігійне свято Пресвятої Богородиці традиційно відзначається День 
селища. Цьогоріч воно співпало з ІІІ Всеукраїнським кінофестивалем «Тіні забутих 
предків», гостей було чимало. Саме в цей день ми вшановуємо жителів селища, які 
славлять наш край творчістю і працею, вручаємо їм грамоти та пам’ятні подарунки. Захід 
видався вдалим, адже цьому сприяли погодні умови та хороший настрій людей. В цей 
день проведено чимало цікавих заходів  на які  використано 11,2 тис. грн.  

На Програму підтримки книговидання для виходу у світ книги про віртуоза і 
скрипаля, який жив і працював в селища Верховина Романа Кумлика нами із селищного 
бюджету виділено 10 тис.грн. 

 По Програмі соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2015 рік 
для встановлення біля оглядової вежі виділено кошти на виготовлення  фігур казкових 
героїв (10 тис. грн.) 

Ми також є активними учасниками районного свята «Полонинське літо», але на 
жаль в 2015 році його відмінили. 

Вже стало доброю традицією вшановувати довгожителів селища з їхніми 
прожитими літами. Так в минулому році у зв’язку із 90 річчям від дня народження було 
відзначено Маківничук Василину Олексіївну, Куриндаш Миколу Юрійовича, Маківничук 
Михайла Андрійовича із прис Синиці та Вангородську Ольгу Григорівну, яка проживає по 
вул. І.Франка в селищі Верховина.  

 Хочу сказати, що у всіх заходах, які проводяться на території селищної ради ми 
беремо активну участь та по мірі можливості надаємо фінансову підтримку, а це і прийом 
дітей зі сходу,  коляда, заходи до Воскресіння Христового, професійні та державні свята, 
вшанування історичних постатей та подій, інші. 

Для формування здорового способу життя горян, задоволення спортивних запитів 
населення, максимального залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом та 
створення умов для реалізації їхніх здібностей у досягнення вищих результатів  нами була 
прийнята Програма розвитку футболу на території Верховинської селищної ради на 2015 
рік. На дані цілі використано 86, 4 тис. грн.. Після кількох років неучасті через різні 
причини верховинський футбольний клуб «Черемош» 26 квітня взяв участь у чемпіонаті 
області з футболу і як бачимо результат не забарився. Команда потрапила у другу лігу 
першості області і в підсумкову турнірі посіла 4 місце  серед 16 команд, де кращим 
бомбардиром став Ігор Коржук. Для відзначення хорошої гри команди селищна рада 
нагородила  кращих гравців грамотами та грошовими преміями. 



 Заплановано щороку 28 серпня у День селища проводити Кубок Верховинщини 
серед ветеранів футболу. В 2015 році до Верховини завітали гості із Кут, Делятина і 
Путили. Нами також придбано Кубок, який буде перехідним, але на жаль верховинські 
ветерани в 2015 році не посіли призове місце і першим володарем кубка стала команда 
ветеранів із Кут. 

Ви вже знаєте, що на цей рік ми прийняли аналогічну Програму і не тільки 
фінансування футболу, але передбачили кошти на придбання матеріалів для ремонту 
спортмайданчиків, придбання спортивного інвентарю, дбаючи про підростаюче 
покоління. 

Верховинська селищна рада входить в Асоціацію  міст  України, що дає нам змогу 
обмінюватися досвідом, запозичувати кращі форми та методи роботи, надавати юридичні 
консультації. В 2015 році учасники проекту «Сталий розвиток» за підтримки фонду Ганса 
Зайделя відвідали Верховинщину. 

Мобілізаційна робота 

На даний час   в військово-обліковому столі селищної ради стоять на обліку  648 
військовозобов’язаних   (призовники , рядовий та офіцерський склад ). 

Слід зауважити, що за минулий рік проведено три хвилі  мобілізації  які тривали 
понад 200 днів та було мобілізовано  18 жителів нашого селища для проходження 
військової служби в ЗСУ та подальшим направлення в зону АТО. 

Всього за час проведення АТО із селища Верховина призвано більше 30 
військовозобов’язаних, нажаль із шести жителів нашого району, які загинули на війні є і 
наш Савіцький Віталій Юрійович. Вічна пам'ять нашим героям, і нехай земля буде пухом 
для них, а слава буде жити вічно. 

Селищна рада по мірі можливості надає допомогу воїнам АТО та їх сім’ям. Так в 
2015 році на ці цілі із селищного бюджету було виділено 19,0 тис грн.. 

Десятьом учасникам АТО надано земельні ділянки загальною площею 1,97 га. 
Деякі з них чекають на ділянки, які будуть вилучені із земель лісового фонду районного 
лісгоспу.    

 

Завдання на 2016 рік 

Проте, не зважаючи на позитивні результати в цілому, всього запланованого не 
вдалося зробити, в селищі залишається ще значна кількість проблем, які  за браком коштів 
не були вирішені в поточному році, вони негативно впливають на соціально-економічний 
розвиток і їх необхідно вирішувати у 2016 році. 

 А саме: 

- продовження монтажних робіт по зовнішньому освітленню вулиць селища; 
- продовження робіт по ремонту доріг комунального значення; 
- проведення водопроводу на праву частину селища.; 
- проведення каналізаційної мережі по вул. Соломійчука та Симоненка; 
- завершення будівництва першої черги очисних споруд в районі СП «Крона»; 
-  встановлення захисної дамби, а також багато інших проблемних питань, які  

включено до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
селища на 2016 рік. 



  Шановні депутати! 

І на завершення. Дякую всім депутатам, членам виконкому, керівникам установ та 
організацій, громадським активістам, жителям нашого селища, хто  підтримував  і 
допомагав  селищній раді у  виконанні  заходів  по соціально-економічному розвитку, хто 
не словами, а справами  доводив  свою небайдужість  до  становлення і  розвитку нашого  
прекрасного селища 
                Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та 
примножили не тільки в цьому 2016 році, а робили це кожного року і щодня. 
                Доброго всім здоров’я, наполегливості, завзяття й сил у цій нелегкій, але такій 
потрібній справі. 

                Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю.  

 
Дякую за увагу. 
 

 Слава Україні!    Героям Слава! 
 


