
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 
20 грудня 2018 року м. Вижниця 

 

Про підтримання звернення 

Карпатського форуму 

народовладдя до Президента 

України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України, 

щодо вирішення окремих питань  

фінансового та соціально-

економічного розвитку гірських 

територій України 

 
Керуючись ч. 2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку зі складним соціально-економічним та фінансовим 

становищем територій Карпатського регіону, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення Карпатського форуму народовладдя до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, 

щодо вирішення окремих питань  фінансового та соціально-економічного 

розвитку гірських територій України (додається).    

2. Це рішення направити до голови Карпатського форуму 

народовладдя – голови Верховинської районної ради Шкіндюка Івана 

Юрійовича, уповноваживши його правом звернутись від імені Вижницької 

районної ради Чернівецької області (в тому числі), як складової частини 

гірського регіону Карпат, до  відповідних органів державної влади із 

зазначеним в пункті 1 цього рішення зверненням. 



3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

 
Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань бюджету, фінансів і соціально- 

економічного розвитку       І. Романюк 

 

 

 
 



 

        

Карпатський Форум народовладдя 

 

«_____»___________________2018р. 

 

Президенту України Порошенку П. О. 

Голові Верховної Ради України Парубію А.В. 

Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б. 

Народним депутатам України 

Головам обласних рад Івано-Франківської, 

Чернівецької, Закарпатської, Львівської областей 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, голови районних рад гірського регіону Карпат Івано-

Франківської, Чернівецької,  Закарпатської та Львівської областей, 

висловлюємо глибоку стурбованість з приводу незабезпечення видатками на 

виплату заробітної плати працівників бюджетних установ гірських районів 

України в 2018 році, оскільки наявний фінансовий ресурс не забезпечує 

мінімальної потреби в коштах на зазначену мету та призводить до порушення 

конституційних прав громадян на основні соціальні гарантії та виконання 

Закону «Про статус гірських населених пунктів».  

До гірського регіону України належать: Закарпатська область: 

Воловецька, Рахівська, Міжгірська, Великоберезнянська, Іршавська, 

Мукачівська, Перечинська, Свалявська, Тячівська, Хустська районні ради:  
Івано-Франківська область: Верховинська, Косівська, Рожнятівська, 

Богородчанська, Надвірнянська, Коломийська, Долинська районні ради та 

Яремчанська і Болехівська міські ради; Чернівецька область: Путильська, 

Вижницька, Сторожинецька районні ради,  Львівська область: Сколівська, 

Турківська, Старосамбірська, Стрийська, Дрогобицька районні ради. 

Як засвідчує проведений аналіз, незабезпеченість фінансовим 

ресурсом на заробітну плату бюджетних установ гірських районів України за 

грудень 2018 року складає 198,6 млн. грн. Йдеться про потребу базової 



дотації, освітньої та медичної субвенції, а також додаткової дотації на 

фінансування  установ освіти та охорони здоров’я, переданої з державного 

бюджету на місцевий бюджет. 

Чинні нормативно-правові акти України, які стосуються розподілу 

субвенцій та дотацій між місцевими бюджетами, не враховують 

особливостей гірських регіонів. В першу чергу це стосується медичної 

субвенції, додаткової дотації  на фінансування установ освіти, переданої  з 

державного бюджету на  місцеві  бюджети для районів  та  базової дотації.  

Діюча модель формульного розрахунку не враховує специфічних 

особливостей гірських» районів, таких  як  низька щільність населення та  

відповідно розгалужена мережа бюджетних установ і значна кількість 

працюючих. 

Згідно з нормативними актами, обсяг освітньої субвенції 

розраховується з розрахунку кількості учнів, а обсяг медичної субвенції, 

додаткової дотації  на фінансування установ освіти, переданої  з державного 

бюджету на місцеві бюджети, розраховується виходячи з розрахунку 

кількості жителів адміністративно-територіальних одиниць. В підсумку 

наявна в гірських районах кількість учнів передбачає виплату заробітної 

плати педагогічним працівникам з коштів освітньої субвенції в повному 

обсязі, тоді як наявна кількість жителів в районі не забезпечує необхідний 

обсяг виплати заробітної плати медичним працівникам та працівникам, які 

обслуговують навчальний процес.   

Очевидно, що треба змінювати не тільки існуючий формульний 

розрахунок, а й сам підхід до фінансової політики гірських районів, оскільки 

за своїми специфічними особливостями, географічними розташуванням 

об’єктів соціально-культурної та медичної сфери, функціонуванням 

бюджетних установ гірські регіони країни не йдуть ні в які порівняння з 

низинними районами держави. Про це вже було наведено чимало об’єктивної 

доказової аргументації і на розширеній нараді щодо розвитку гірських 

населених пунктів за участю Прем’єр-міністра України Володимира 

Гройсмана з керівниками чотирьох областей гірських регіонів та народних 

депутатів України у місті Косові на Івано-Франківщині в березні 2018 року, і 

на першому Міжнародному Форум Східної та Центральної Європи «Via 

Carpatia» за участю міністрів, парламентарів, очільники регіону та іноземних 

урядовців, інтелектуальних лідерів Східної та Центральної Європи, 

політиків, дипломатів, громадських та культурних діячів у червні поточного 

року, і на чотирьох Карпатських Форумах народовладдя упродовж двох 

останніх років, і на Міжнародних Форумах місцевого розвитку у Трускавці 

спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон-

Карпати-Україна» та інших форумах всеукраїнського й  міжнародного рівня. 

Як високопосадовці, міністри, так і народні депутати України беззаперечно 

твердять, що до гірських районів потрібно повернутися обличчям, затвердити 

державні програми з розвитку Карпатського регіону, наповнивши їх 

фінансовим змістом, подбати належним чином про соціальну політику тощо. 



На превеликий жаль, Верховна Рада України не прийняла по сьогодні 

ні ініційований народним депутатом України  Миколою Княжицьким та 

групою народних депутатів проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та 

високогірних населених пунктів», ні внесений Кабінетом Міністрів України 

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських та 

високогірних населених пунктах». Їх розгляд безпідставно відкладається з 

місяця на місяць – без пояснень і будь-яких мотивацій. 

Робоча група з аналізу проблемних питань гірських територій, яку 

очолює перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, не 

напрацювала пропозиції до Концепції Державної програми розвитку гірських 

територій Українських Карпат на період до 2023 року. Робочі підгрупи з 

аналізу проблемних питань гірських територій бездіють. 

Є чимало інших невідкладних питань з розвитку гірських територій, 

які потребують негайного вирішення, однак, на превеликий жаль, конкретних 

кроків у поступі вперед не зроблено. Не має ні концептуального бачення 

подальшого розвитку гірських територій, ні кардинальних дій щодо 

прийняття Державної програми розвитку гірських територій Українських 

Карпат на період до 2023 року. А до поліпшення фінансової політики 

бюджетних установ гірських територій діла нікому нема. 

Тому ми, голови районних рад гірського регіону Карпат Івано-

Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей, 

звертаємося до Вас, Петре Олексійовичу, Володимире Борисовичу та Андрію 

Володимировичу, взяти особисто під свій контроль: 

- наболіле питання виплати заробітної плати бюджетних установ 

гірського регіону Карпат у 2018 році та фінансування бюджетної сфери в 

2019 році у повному обсязі; 

- прийняття Верховною Радою України поданий Кабінетом Міністрів 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських та 

високогірних населених пунктах»; 

- затвердження парламентом України Державної програми розвитку 

гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року. 

 

За дорученням голів районних рад 

гірських районів України: 
 

Голова Карпатського форуму народовладдя                       Іван Шкіндюк 

Голова Верховинської  районної ради 


