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1. Загальні положення 

1.1. Склад обласної ради шостого демократичного скликання 

До Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання за 
результатами виборів 31 жовтня 2010 року було обрано 114 депутатів за змішаною 
мажоритарно-пропорційною виборчою системою. 

Депутатські мандати здобули, зокрема: Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 18 
мандатів, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – 16 мандатів, Політична партія “Наша 
Україна” – 15 мандатів, Політична партія “Фронт Змін” – 13 мандатів, Українська партія – 12 
мандатів, Партія регіонів – 11 мандатів, Народна партія – 9 мандатів, Українська Народна 
Партія – 5 мандатів, Партія “Відродження” – 5 мандатів, УРП “Собор” – 4 мандати, 
Народний Рух України – 3 мандати, Політична партія “УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка” – 2 мандати, Партія “За Україну!” –1 мандат. 

Станом на 1 листопада 2012 року склад депутатів за віком визначився таким чином: 30 
років і менше – 4 депутати (наймолодший – О. Загурський, 25 років, представник ВО 
“Свобода”), від 31 до 40 років – 22 депутати, від 41 до 50 – 35 депутатів, від 51 до 60 років – 
44 депутати, від 61 до 70 – 8 депутатів, від 71 до 80 років – 1 депутат (найповажніший вік – 
Д. Захарука, 1940-го року народження, представника ВО “Батьківщина”). 

 
На сьогодні в обласній раді сформовано 12 депутатських фракцій: 
– депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” (18 депутатів); 
– депутатська фракція “Батьківщина” (16 депутатів); 
– депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” (13 депутатів); 
– депутатська фракція Української партії (13 депутатів); 
– депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” (11 депутатів); 
– депутатська фракція Партії регіонів (11 депутатів); 
– депутатська фракція Народної Партії(9 депутатів); 
– депутатська фракція Української Народної Партії (5 депутатів); 
– депутатська фракція партії “Відродження” (5 депутатів); 
– депутатська фракція партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка” (4 депутати); 
– депутатська фракція партії “Народний Рух України” (3 депутати); 
– депутатська фракція партії “Поступ” (2 депутати). 
 

Позафракційні депутати: 
– Українська республіканська партія “Собор” (1 депутат) 
– політична партія “За Україну!” (1 депутат), 

а також обрані за партійним списком «Фронту Змін» наразі позафракційні Дерев’янко 
Ю. Б. та Хопта В. І. 

 
4 січня 2011 року на другій сесії обласної ради було повідомлено про утворення 

депутатської групи “Спільна праця” (8 депутатів).  
10 червня 2011 року на шостій сесії обласної ради було оголошено про утворення 

депутатської групи (міжфракційного об’єднання) “Злагода”, до якої увійшли 30 депутатів з 
4-х депутатських фракцій, зокрема, з фракції Партії регіонів, Народної Партії, Української 
Народної Партії, партії “Відродження” та один позафракційний депутат. 

23 серпня 2012 року на сімнадцятій сесії обласної ради повідомлено про утворення 
міжфракційного об’єднання “Батьківщина” (30 депутатів). 

В обласній раді ось уже протягом двох років успішно функціонує більшість 
націоналістичних та національно-демократичних політичних сил, до якої ще на початку 
каденції увійшли ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», фракції політичних партій «Наша 
Україна», «Фронт Змін», депутатські фракції Народного Руху України, політичної партії 



4 

«УДАР» та один представник політичної партії «За Україну!».  
Незважаючи на таку політичну строкатість, чинна більшість уже неодноразово 

засвідчила свою єдність, консолідованість позицій й здатність фахово та оперативно 
вирішувати численні питання, необхідні для життєзабезпечення області.  

Красномовним свідченням високої довіри та належної оцінки громадськістю нашої 
роботи є те, що за результатами парламентських виборів одразу 8 її депутатів (3 – від ВО 
«Свобода», 2 – від «Фронту змін», по 1 – від ВО «Батьківщина» та «Удару» й 1 
позафракційний депутат) уже найближчим часом набудуть повноважень народних депутатів 
України й одержать можливість представляти область на найвищому законодавчому рівні. 
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1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату обласної ради 

Структура та чисельність виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради 
протягом звітного періоду не зазнали змін. Чисельний склад виконавчого апарату обласної 
ради й надалі становить 45 осіб, які здійснюють свою посадові обов’язки відповідно до 
рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.12.2010. № 17-1/2010, згідно з яким було 
внесено зміни до рішення обласної ради від 05.06.2009. № 827-30/2009 «Про затвердження 
структури та чисельності виконавчого апарату та управління обласної ради».  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 
від 10.12.2010. № 17-1/2010 

 
Структура та чисельність виконавчого апарату 

та управління обласної ради 

№ 
з/п 

Назва керівних посад обласної ради 
та структурних підрозділів її виконавчого апарату 

Чисельність 

1 Голова обласної ради  1 

2 Перший заступник голови обласної ради 1 

3 Заступник голови обласної ради 1 

4 Патронатна служба голови обласної ради 7 

5 
Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій 

1 

6 Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради 1 

7 Заступник керуючого справами виконавчого апарату обласної ради 1 

8 Відділ організаційної роботи 9 

9 Відділ аналізу обласних програм та бюджету 3 

10 Юридичний відділ 3 

11 Відділ документального забезпечення та контролю 7 

12 Відділ фінансів та бухгалтерського обліку 3 

Управління обласної ради з правом юридичної особи 

13 Управління майна спільної власності територіальних громад області 7 
 Всього 45 
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2. Пленарні засідання сесій обласної ради 

2.1. Рішення, прийняті обласною радою шостого демократичного скликання за 
звітний період 

За період діяльності обласної ради шостого демократичного скликання відбулося 18 
сесій. Зокрема, за період з листопада 2011 по листопад 2012 року відбулося 8 сесій 
(13 пленарних засідань) обласної ради, з яких 3 – позачергові, в тому числі 1 – виїзна. 

Позачергова чотирнадцята сесія обласної ради була проведена у м. Києві, на якій було 
прийнято звернення обласної ради до Президента України В. Януковича та Верховної Ради 
України щодо недопущення запровадження в Україні другої державної мови. 

5 липня 2012 року на площі перед адмінбудинком у м. Івано-Франківську спільно з 
районними та міськими міст обласного значення радами відбулася позачергова шістнадцята 
сесія обласної ради. Ухвалене рішення “Про невизнання законопроекту “Про засади 
державної мовної політики”, прийнятого з грубим порушенням Конституції України" було 
надіслано Президенту України В. Януковичу, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 
України, Генеральній прокуратурі України, народним депутатам України, які є мешканцями 
Івано-Франківської області, обласним радам. Одним з пунктів рішення, за ініціативи голови 
обласної ради Олександра Сич,а дано доручення виконавчому апарату обласної ради 
розробити та подати на розгляд чергової сесії обласної ради проект Програми захисту і 
розвитку української мови на території Івано-Франківської області. Відповідна програма 
була прийнята депутатами обласної ради на черговій сімнадцятій сесії. 

Програма захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області 
передбачає створення нормативно-правової бази для захисту і розвитку української мови на 
теренах Прикарпаття, збагачення духовного потенціалу молодого покоління шляхом 
створення україномовного продукту в місцевому телерадіопросторі, придбання й 
популяризацію матеріалів з функціонування мови у суспільстві, створення електронної 
бібліотеки української літератури, популяризацію сучасного українського мистецтва, 
підтримку української мови, як запоруки соборності Української держави. Як відзначається в 
програмі, повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя є 
гарантією збереження ідентичності української нації, політичної і державної єдності 
України. Окрім того, заходи програми передбачають популяризацію української мови, 
культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, 
наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, покликані сприяти зміцненню 
україномовного патріотичного середовища на рівні кожного села, селища, міста. 

Сімнадцятою сесією обласної ради прийнято також рішення «Про дотримання вимог 
Конституції України щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській 
області». На думку депутатів, Верховна Рада України неконституційним шляхом прийняла 
антиукраїнський Закон «Про засади державної мовної політики», що за своєю суттю 
спрямований на підривання національних основ Української держави. Відтак, відповідно до 
статей 10, 60 Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», доповнюючи рішення обласної ради від 05.07.2012. № 581-16/2012, обласна рада 
вирішила вважати Закон України «Про засади державної мовної політики» таким, що не 
підлягає виконанню на території Івано-Франківської області. Окрім того, депутати 
констатували, що єдиною мовою офіційної діяльності в області, мовою діловодства є 
державна українська мова. 

 
Позачергова вісімнадцята сесія обласної ради була скликана на вимогу 38 депутатів 

фракцій Всеукраїнського об’єднання "Свобода", Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" 
та політичної партії "Фронт Змін" в обласній раді з розгляду питання "Про інформацію 
тимчасової контрольної комісії обласної ради зі сприяння у підготовці та проведенні виборів 
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року". На цьому ж засіданні депутати обласної 
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ради відхилили протест виконувача обов'язків прокурора області на пункт 1 рішення 
обласної ради від 23.08.2012. № 606-17/2012 “Про дотримання вимог Конституції України 
щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській області”. 

 
Доцільно зауважити, що протягом звітного періоду діяльність депутатського корпусу 

Івано-Франківської обласної ради й надалі залишалась злагодженою, конструктивною та 
ефективною. Було продовжено практику, коли без огляду на партійну приналежність, 
пов’язані з цим світоглядні розбіжності та різнобічні інтереси, депутатам вдавалося не лише 
знаходити спільну мову, але й бути одностайними при розгляді та прийнятті рішень щодо 
важливих соціально-економічних питань, від позитивного вирішення яких у значній мірі 
залежало життєзабезпечення області. 

 
В цілому, станом на 1 листопада 2012 року обласна рада шостого демократичного 

скликання прийняла 697 рішень. За звітний період було прийнято 313 рішень, в тому числі 
22 регіональні програми, враховуючи уже згадану Програму захисту і розвитку української 
мови, що стосуються різних сфер розвитку області. Серед них, зокрема: 

– регіональну цільову програму “Духовне життя” на 2012-2015 роки, яка була прийнята 
25.11.2011. за № 314-11/2011, на сімнадцятій сесії обласної ради 07.09.2012 р. 
внесено зміни до програми; 

– регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 
2012-2015 роки (рішення обласної ради від 25.11.2011. № 319-11/2011); 

– регіональну цільову програму впровадження в Івано-Франківській області другої 
фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних 
Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2011-2015 роки (рішення 
обласної ради від 25.11.2011. № 320-11/2011); 

– регіональну цільову програму розвитку міжнародного співробітництва області на 
2012-2015 роки (рішення обласної ради від 25.11.2012. № 321-11/2011); 

– регіональну цільову програму розвитку інвестиційної діяльності на 2012-2015 роки 
(рішення обласної ради від 25.11.2012. № 322-11/2011); 

– регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та 
безпритульності серед неповнолітніх на 2012-2015 роки (рішення обласної ради від 
25.11.2012. № 323-11/2011); 

– обласну Програму пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів на 2012-2013 роки (рішення обласної ради від 30.12.2011. № 
383-12/2011), інформацію про хід виконання якої було заслухано на сімнадцятій сесії 
обласної ради 07.09.2012 р. Для виконання заходів, передбачених у Програмі, 
створено комунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” і затверджено 
його Статут; 

– регіональну цільову програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період до 2015 року (рішення обласної ради від 
30.12.2011. № 384-12/2011); 

– регіональну цільову програму розвитку донорства крові, її компонентів та 
виготовлення препаратів з них на 2012-2014 роки (рішення обласної ради від 
05.01.2012. № 414-12/2012); 

– регіональну цільову програму містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 
2012-2016 роки (рішення обласної ради від 17.01.2012. № 420-12/2012); 

– програму соціально-економічного і культурного розвитку області на 2012 рік та 
основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки (рішення обласної ради від 23.03.2012. 
№ 459-13/2012); 
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– регіональну цільову програму “Спортивний майданчик” на 2012-2016 роки (рішення 
обласної ради від 23.03.2012. № 460-13/2012); 

– регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів 
інфраструктури Івано-Франківської області до 2015 року (рішення обласної ради від 
06.04.2012. № 465-13/2012); 

– регіональну цільову програму залучення виробничих потужностей підприємств 
установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіону, здобуття 
засудженими професій та сприяння їх суспільно корисній зайнятості на 2012-2016 
роки (рішення обласної ради від 06.04.2012. № 466-13/2012); 

– регіональну цільову програму "Питна вода" на 2012-2020 роки (рішення обласної 
ради від 06.04.2012. № 467-13/2012); 

– регіональну цільову Програму підтримки трудових мігрантів – вихідців з Івано-
Франківської області та членів їх сімей на 2012 рік (рішення обласної ради від 
06.04.2012. № 468-13/2012); 

– регіональну цільову програму модернізації комунальної теплоенергетики Івано-
Франківської області на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 08.06.2012. № 
545-15/2012); 

– регіональну цільову програму розвитку овочівництва та переробної галузі на період 
до 2020 року (рішення обласної ради від 08.06.2012. № 546-15/2012); 

– регіональну цільову програму розвитку скотарства та вівчарства на період до 2015 
року (рішення обласної ради від 08.06.2012. № 547-15/2012); 

– регіональну цільову програму поводження з твердими побутовими відходами в 
області до 2016 року (рішення обласної ради від 07.09.2012. № 620-17/2012); 

– регіональну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-
2016 роки (рішення обласної ради від 07.09.2012. № 621-17/2012). 

 
Необхідно також відзначити, що протягом звітного періоду депутатським корпусом 

Івано-Франківської обласної ради було поглиблено та системно удосконалено Програму 
розвитку місцевого самоврядування на 2011-2015 роки. Її обласна рада напрацювала та 
першою в Україні прийняла ще у минулому році. Що ж до внесених змін, то на одинадцятій 
сесії обласної ради 25 листопада 2012 року було встановлено нагороду голови обласної ради 
– Грамоту голови обласної ради, затверджено відповідне Положення. На дванадцятій сесії 
обласної ради 30 грудня 2012 року Програму розвитку місцевого самоврядування, з огляду 
на позитивний досвід, ефективність та практику проведення обласних конкурсів проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування, доповнено підпрограмами “Обласний конкурс 
“Громада кращого довкілля”, “Обласний конкурс “Краща спортивна громада” та “Обласний 
конкурс “Краща етнокультурна громада”. 

На тринадцятій сесії обласної ради 23 березня 2012 року депутатським корпусом 
обласної ради було заслухано питання "Про підсумки виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку області за 2011 рік за пріоритетними напрямками 
Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року". 

Водночас, на другому пленарному засіданні сімнадцятої сесії обласної ради, що 
відбулося 7 вересня 2012 року, було внесено зміни до регіональної цільової програми 
"Культура Івано-Франківщини" на 2011-2015 роки в частині надання фінансової підтримки 
науково-редакційному відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська 
область". 

З метою формування історико-культорологічного, науково-пізнавального, етично-
естетичного світогляду школярів, враховуючи позитивний багаторічний досвід викладання 
предмета “Основи християнської етики” в загальноосвітніх навчальних закладах та його 
позитивний вплив на духовне виховання і становлення молоді, прийнято рішення "Про 
викладання предмета “Основи християнської етики” в загальноосвітніх навчальних закладах 
області" (від 28.09.2012. № 660-17/2012). 
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У найближчій перспективі обласною радою планується затвердити інші важливі та 
актуальні програми, серед яких зокрема: 

– регіональна цільова програма підтримки малого підприємництва в області на 2013-
2014 роки; 

– комплексна програма "Здоров’я нації" на 2013-2016 роки та обласна програма 
"Прикарпатське здоров’я" на період до 2016 року; 

– обласна програма з відпочинку та оздоровлення дітей на 2013-2015 роки; 
– регіональна цільова програма захисту прав споживачів на 2013-2015 роки. 

 
Разом з тим, депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради не міг залишити 

поза увагою й не реагувати на численні загальнонаціональні проблеми, обумовлені різного 
роду чинниками як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. У відповідь на всебічне, 
цілеспрямоване руйнування численних демократичних здобутків, згортання прав і свобод, 
про що неодноразово у своїх звітах наголошували різноманітні впливові міжнародні 
інституції та повноважні представники держав-членів Європейського Союзу, а також з 
огляду на плюндрування української мови, історії, культури та національного світогляду, 
обласна рада висловила свою рішучу, однозначну та категоричну позицію, прийнявши 
протягом звітного періоду 16 звернень до Президента України та органів державної влади 
вищого рівня.  

 
Серед них, зокрема, можна виокремити такі: 
– щодо виплати пільг, компенсацій та інших державних соціальних гарантій 

потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС (рішення обласної ради від 25.11.2011. № 316-
11/2011); 

– щодо внесення змін до пункту 5 додатка 2 "Завдання і заходи з підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" 
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (рішення обласної ради від 25.11.2011. 
№ 349-11/2011); 

– щодо введення до переліку спеціальностей, за якими здійснюється захист 
дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, 
нової спеціальності “туризмознавство” (рішення обласної ради від 25.11.2011. № 350-
11/2011); 

– щодо запобігання виникненню в Україні інституту подвійного громадянства (рішення 
обласної ради від 25.11.2011. № 351-11/2011); 

– щодо відзначення на державному рівні 800-річчя міста Тлумача (рішення обласної 
ради від 30.12.2011. № 390-12/2011); 

– щодо перегляду державного бюджету на 2012 рік (рішення обласної ради від 
05.01.2012. № 409-12/2012); 

– щодо недопустимості денаціоналізації газотранспортної системи України (рішення 
обласної ради від 17.01.2012. № 425-12/2012); 

– щодо недопущення запровадження в Україні другої державної мови (рішення 
обласної ради від 23.03.2012. № 452-13/2012); 

– щодо недопущення прийняття проекту Закону України (реєстраційний № 9690 від 12 
січня 2012 року) "Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі 
об'єктів культурної спадщини релігійним організаціям)" (рішення обласної ради від 
23.03.2012. № 453-13/2012); 

– щодо врегулювання ситуації, що склалася в системі професійно-технічної освіти 
(рішення обласної ради від 06.04.2012. № 470-13/2012); 

– про внесення змін до Державних будівельних норм щодо можливості встановлення 
газового обладнання у фельдшерсько-акушерських пунктах (рішення обласної ради 
від 06.04.2012. № 498-13/2012); 
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– щодо спрощення процедури працевлаштування випускників вищих навчальних 
медичних закладів України контрактної форми навчання (рішення обласної ради від 
06.04.2012. № 499-13/2012); 

– щодо врегулювання ситуації, яка склалася в системі імунопрофілактики населення 
(рішення обласної ради від 28.09.2012. № 654-17/2012); 

– щодо необхідності зменшення тарифів на електроенергію для населення (рішення 
обласної ради від 28.09.2012. № 655-17/2012). 

Уже традиційним є звернення обласної ради до мешканців області з нагоди святкування 
Великодня. 

 
Окрім того, за відповідний період обласною радою прийнято 117 депутатських запитів. 

Із 210 депутатських запитів, поданих до обласної ради протягом каденції, наразі знято з 
контролю 85. 
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2.2 Аналіз стану виконання рішень обласної ради шостого демократичного 
скликання 

станом на листопад 2012 року 

№ 
з/п 

Узагальнена характеристика рішень 
обласної ради 

В
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ь 
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і 
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ть
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ю
 

П
р

и
м

іт
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1. 
З організації діяльності обласної ради, її 
органів та виконавчого апарату 

36 13 3 20   

2. З питань обласного бюджету 30 24 6    

3. 
Про підсумки виконання програми соціально-
економічного розвитку області 

4 4     

4. Регіональні цільові програми 43 1 42    

5. 
Про хід виконання регіональних цільових 
програм 

7 2 4 1   

6. 
Звернення до Президента України та органів 
державної влади вищого рівня 

34 33  1   

7. З питань екології 19 5 13 1   

8. Майнові питання 60 31 18 11   

9. Земельні питання 35 32 2 1   

10. Про надра 25 23 1 1   

11. 
Депутатські запити, прийняті обласною 
радою 

210 85 125    

12. Депутатські запити, зняті з контролю 85 85     

13. 
Про представлення до нагородження 
відзнаками обласного та державного рівня 

12 12     

14. Інші рішення 97 44 39 14   

 РАЗОМ: 697 379 268 50   
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2.3. Відвідування депутатами пленарних засідань сесій обласної ради 
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Всього сесій за звітний період – 8 
Всього пленарних засідань за звітний період –13 
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Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Адамович Сергій Васильович 13 0 0 
2 Дейчаківський Ігор Іванович 13 0 0 
3 Загурський Олег Васильович 13 0 0 
4 Зелик Руслан Богданович 13 0 0 
5 Івасюк Ігор Миколайович 13 4 0 
6 Мельник Михайло Григорович 13 4 0 
7 Неміш Віктор Дмитрович 13 1 0 
8 Піцуряк Манолій Васильович 13 1 0 
9 Попович Василь Борисович 13 0 0 

10 Різник Микола Павлович 13 0 0 
11 Семко Володимир Богданович 13 3 2 
12 Сич Олександр Максимович 13 1 0 
13 Скрипничук Василь Михайлович 13 0 0 
14 Соляник Богдан Степанович 13 1 0 
15 Ткачівський Ярослав Васильович 13 0 0 
16 Шевчук Ігор Михайлович 13 1 0 
17 Яковина Роман Павлович 13 4 1 
18 Янків Ігор Тарасович 13 3 1 

 
 
 

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Артим Василь Іванович 13 1 0 
2 Бежук Василь Михайлович 13 1 0 
3 Будз Володимир Іванович 13 7 1 
4 Волковецький Степан Васильович 13 1 1 
5 Гладій Василь Іванович 13 0 0 
6 Гоголь Ярослава Михайлівна 13 1 0 
7 Дронь Анатолій Володимирович 13 0 0 
8 Дякур Дмитро Дмитрович 13 1 0 
9 Захарук Дмитро Васильович 13 4 0 

10 Зелінський Микола Романович 13 1 0 
11 Книшук Петро Васильович 13 7 1 
12 Кузьма Микола Миколайович 13 0 0 
13 Левицький Олександр Михайлович 13 1 0 
14 Романюк Юрій Дмитрович 13 2 0 
15 Троценко Андрій Володимирович 13 2 2 
16 Хованець Тарас Михайлович 13 1 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Андрусяк Михайло Миколайович 13 1 0 
2 Бабій Ольга Михайлівна 13 2 0 
3 Беляшова Ганна Павлівна 13 0 0 
4 Береговський Зіновій Леонідович 13 1 0 
5 Джура Олександр Дмитрович 13 5 1 
6 Дзеса Остап Васильович 13 0 0 
7 Дрінь Роман Миколайович 13 4 0 
8 Олійник Володимир Євгенович 13 1 0 
9 Олійник Ігор Мирославович 13 4 1 

10 Поліш Володимир Віталійович 13 4 1 
11 Пушик Степан Григорович 13 1 1 
12 Шевченко Олександр Леонідович 13 7 2 
13 Шкутяк Петро Зіновійович 13 4 0 

 
 
 

Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Гнип Михайло Петрович 13 8 1 
2 Данів Іван Михайлович 13 2 1 
3 Ковальчук Володимир Дмитрович 13 4 1 
4 Кондрат Іван Миколайович 13 2 1 
5 Ляхович Галина Іванівна 13 3 1 
6 Матвійчук Ігор Володимирович 13 5 0 
7 Насалик Сергій Степанович 13 2 0 
8 Павлів Роман Михайлович 13 2 1 
9 Петрів Василь Іванович 13 2 1 

10 Семенюк Микола Федорович 13 0 0 
11 Табачук Оксана Титівна 13 3 0 
12 Ульванська Ярослава Степанівна 13 1 1 
13 Черневий Юрій Іванович 13 1 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Бабій Юрій Юрійович 13 0 0 
2 Данилишин Іван Ярославович 13 3 1 
3 Дзвінчук Дмитро Іванович 13 3 1 
4 Іванишин Володимир Васильович 13 3 1 
5 Кулай Ігор Йосипович 13 4 0 
6 Купчак Володимир Романович 13 6 1 
7 Неміш Дмитро Васильович 13 3 0 
8 Романчук Андрій Володимирович 13 7 1 
9 Фейчук Віталій Васильович 13 3 0 

10 Шкварилюк Володимир Васильович 13 3 0 
11 Шувальський Володимир Богданович 13 1 0 

 
 

Депутатська фракція Партії регіонів 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Бартошак Володимир Анатолійович 13 10 3 
2 Вишиванюк Михайло Васильович 13 6 1 
3 Гдичинський Богдан Петрович 13 8 1 
4 Гусак Руслан Олегович 13 3 1 
5 Келестин Юрій Васильович 13 13 1 
6 Лукань Ігор Михайлович 13 6 1 
7 Митник Зіновій Миколайович 13 7 2 
8 Мулик Роман Миронович 13 8 2 
9 Сендерський Сергій Михайлович 13 5 1 

10 Фелик Олександр Іванович 13 8 1 
11 Шкіндюк Іван Юрійович 13 5 1 

 
 

Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Брус Василь Хомич 13 6 1 
2 Голубчак Олексій Іванович 13 4 1 
3 Мердух Михайло Орестович 13 4 1 
4 Негрич Михайло Михайлович 13 3 1 
5 Олінійчук Микола Дмитрович 13 4 1 
6 Попович Володимир Васильович 13 2 1 
7 Сенів Василь Іванович 13 3 1 
8 Фальбійчук Юрій Юрійович 13 3 1 
9 Яворський Михайло Іванович 13 3 2 
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Депутатська фракція Української Народної Партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Болюк Зінаїда Андріївна 13 1 1 
2 Винник Михайло Іванович 13 5 1 
3 Головчак Василь Федорович 13 1 0 
4 Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 13 6 2 
5 Струтинський Роман Йосипович 13 3 1 

 
 

Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Артемович Іван Михайлович 13 4 1 
2 Карабін Мирослав Євгенович 13 1 1 
3 Скоропад Тарас Ярославович 13 3 1 
4 Шинкарук Ярослав Іванович 13 4 1 
5 Яремчук Василь Петрович 13 9 6 

 
 

Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Єфімчук Ярослав Володимирович 13 0 0 
2 Костинюк Богдан Іванович 13 0 0 
3 Шумега Ігор Станіславович 13 1 0 

 
 

Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Палійчук Микола Васильович 13 4 2 
2 Парфан Тарас Дмитрович 13 2 1 
3 Сідаш Арсен Васильович 13 9 1 
4 Чернега Роман Тарасович 13 3 1 

 
 

Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Вівчарик Василь Петрович 13 10 3 
2 Матійчик Василь Олександрович 13 9 2 
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Позафракційні депутати 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1. Дуб Наталія Михайлівна 13 5 1 

 
 

Політична партія “За Україну!” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Білик Роман Павлович 13 1 1 

 
 

Позапартійні депутати 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1. Дерев’янко Юрій Богданович 13 2 1 
2. Хопта Володимир Іванович 13 3 0 
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3. Президія обласної ради 

Процес ухвалення рішень та формування консолідованого підходу депутатів обласної 
ради до розв’язання багатьох важливих питань, що вносилися на розгляд пленарних засідань 
сесій обласної ради, значною мірою залежав від ефективної та злагодженої роботи її 
дорадчого органу – президії обласної ради. 

До неї входять голова ради, перший заступник та заступник голови ради, голови 
постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських фракцій – 
всього 25 депутатів. 

За звітний період відбулося 7 засідань президії обласної ради з розгляду питань порядку 
денного сесій обласної ради, на яких було висловлено 17 пропозицій та зауважень у ході 
обговорення проектів рішень. За результатами їх розгляду структурним підрозділам обласної 
державної адміністрації, виконавчому апарату обласної ради були дані доручення та 
рекомендації, а також вносились доповнення та зміни до проектів рішень. 

Президією також було вивчено і рекомендовано для внесення в порядок денний пленарних 
засідань 7 проектів рішень з невідкладних питань, поданих депутатами обласної ради. 

Зокрема, 28 грудня 2011 року президія заслухала інформацію головного управління 
Державної казначейської служби України в області про стан фінансування видатків з 
державного та місцевих бюджетів у 2011 році. За наслідками розгляду зазначеного питання 
президія доручила начальнику головного управління Державної казначейської служби України 
в області В. Смачило виступити на дванадцятій сесії обласної ради з інформацією про 
фінансування видатків з державного та місцевих бюджетів станом на 30 грудня 2011 року. 

7 травня 2012 року члени президії обласної ради, напередодні 9 травня, Дня вшанування 
пам'яті жертв Другої світової війни, звернулися до громадськості Прикарпаття із закликом не 
допустити політичних спекуляцій та провокацій щодо цієї дати. Враховуючи озвучену 
членами президії інформацію про можливість здійснення 9 травня 2012 року представниками 
Всеукраїнської політичної партії “Родіна” наруги над державними символами України на 
горі Говерла, голова обласної ради доручив виконавчому апарату обласної ради підготувати 
листи прокурору області, керівникам управлінь Служби безпеки України та Міністерства 
внутрішніх справ України в області стосовно перевірки зазначеної інформації та вжиття, у 
разі необхідності, вичерпних заходів щодо недопущення провокацій. 

Інформація про проведення засідань президії обласної ради 

№ 
з/п 

Дата 
засідання 

Примітка 

1. 21.11.2011. 
Присутні – 19 членів президії, 

відсутні – 6 (Д.Дзвінчук, І.Шумега, Р.Зелик, М. Негрич, Ю. Дерев’янко, І. Лукань) 

2. 28.12.2011. 
Присутні – 17 членів президії, 

відсутні – 8 (О. Бабій, Г. Ляхович, Р. Мулик, М. Негрич, Р.Чернега, 
Ю. Дерев’янко, О. Левицький, І. Лукань) 

3. 19.03.2012. 
Присутні – 21 член президії, 

відсутні – 4 (Ю. Романюк, Р. Мулик, Ю. Дерев’янко, І. Лукань) 

4. 07.05.2012. 
Присутні – 18 членів президії, 

відсутні – 7 (І. Олійник, Г. Ляхович, Р. Мулик, І.Шумега, В. Скрипничук, 
Ю. Дерев’янко, І. Лукань) 

5. 06.06.2011. 
Присутні – 15 членів президії, 

відсутні – 10 (В.Шкварилюк, І. Олійник, Д.Дзвінчук, М.Піцуряк, Г. Ляхович, 
Р. Мулик, І.Шумега, Р.Чернега, Ю. Дерев’янко, І. Лукань) 

6. 05.07.2011. 
Присутні – 21 член президії, 

відсутні – 4 (В.Шкварилюк, Г. Ляхович, Р. Мулик, Ю. Дерев’янко) 

7. 20.08.2011. 
Присутні – 14 членів президії, 

відсутні – 11 (В.Гладій, В.Шкварилюк, І.Олійник, Г.Ляхович, 
Р. Мулик, Р.Зелик, В.Головчак, І.Данів, Ю. Дерев’янко, О.Левицький, І.Лукань) 
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4. Робота постійних та тимчасових контрольних комісій 
обласної ради 

Однією з найважливіших організаційних форм діяльності обласної ради та її депутатів є 
робота постійних і тимчасових комісій. Абсолютна більшість питань, що вносяться на 
розгляд пленарних засідань сесій обласної ради, попередньо активно обговорюються на 
засіданнях постійних комісій. Це, в свою чергу, дає можливість конструктивно і злагоджено 
ухвалювати рішення з питань, що розглядаються на пленарних засіданнях.  

Відповідно до рішення обласної ради від 04.01.2011. № 38-2/2011 затверджено 
Положення про постійні комісії обласної ради, згідно з яким утворено та активно 
функціонують 11 постійних комісій обласної ради: 

– з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій; 
– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу; 
– з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку 

туризму; 
– з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства; 
– з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, 

книговидання і свободи слова; 
– з питань освіти і науки; 
– з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства; 
– з питань праці та соціального захисту населення;  
– з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту; 
– з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та регулювання 

земельних відносин; 
– з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій 

За звітний період постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій (голова –Володимир Шкварилюк) проведено 24 засідання. Всього 
було розглянуто 232 питання, які стосувалися дохідної і видаткової частин обласного 
бюджету. 

Характерним виявом злагодженості, оперативності та професійності роботи комісії 
стали її позачергові засідання щодо спрямування та перерозподілу субвенцій з державного 
бюджету соціального характеру місцевим бюджетам, коли членам комісії вдавалося 
знаходити порозуміння й в умовах обмеженого фінансового ресурсу приймати ефективні 
рішення. 

Разом з тим, відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядалися питання 
(115), що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по головних розпорядниках 
коштів обласного бюджету, затвердження розподілу коштів резервного фонду обласного 
бюджету, розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету та додаткової дотації на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, затвердження переліків з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та інші.  

Постійною комісією з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій також 
розглянуто 46 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій обласної ради, з наданням 
необхідних висновків. 

У планах комісії завжди передбачаються питання контролю за виконанням раніше 
прийнятих рішень. Передусім, контроль за виконанням відповідних рішень ради, що 
стосуються питань використання розпорядниками бюджетних коштів, виділених їм за 
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рішенням обласної ради. З цією метою комісія неодноразово приймала рішення щодо 
надання розпорядниками бюджетних коштів звітів про їх використання.  

Особливу увагу комісія приділяє стану бюджетної забезпеченості коштами на виплату 
заробітної плати та на оплату за спожиті теплоенергоносії по місцевих бюджетах області. 
Протягом звітного періоду 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. 

Постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій 
розглянуті проекти рішень та питання, які стосувалися ходу виконання програм, що були 
прийняті обласною радою, внесення змін до них, прийняття нових програм. 

З метою належного, своєчасного та ефективного використання бюджетних коштів 
комісією опрацьований чіткий механізм проходження та погодження питань, які стосуються 
внесення змін до бюджету. Так, у міжсесійний період спрямування вільних залишків коштів і 
коштів резервного фонду обласного бюджету здійснюється за погодженням із постійною 
комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу 

Постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу (голова – Юрій 
Романюк) за звітний період проведено 9 засідань, на яких розглянуто 281 питання.  

По 70-ти питаннях були прийняті відповідні рішення обласної ради. До 25-ти питань 
подані зауваження і пропозиції та повернуто їх на доопрацювання. Ще 165 питань 
стосувалися надання в оренду приміщень спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, в тому числі 20 – на умовах конкурсу (аукціону) та 5 – з метою надання 
в суборенду. 

Важливе місце в діяльності комісії посідає розгляд обласних галузевих програм та аналіз 
стану їх виконання. Так, серед інших варто наголосити на розгляді питань про підсумки 
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2011 рік та 
середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2007-2011 роки за 
пріоритетними напрямками Стратегії економічного та соціального розвитку територій 
області до 2015 року. Двічі членами комісії розглядалася та обговорювалася програма 
соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік, а також основні 
напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, підсумки виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку області за перше півріччя 2012 року.  

Члени комісії взяли активну участь у погодженні переліку об’єктів, будівель і 
приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, заслухали 
питання про роботу автопідприємства обласної ради, погодили Методику розрахунку 
пропорції розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та 
порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 
області. 

Серед інших рішень, розглянутих постійною комісією, доцільно відзначити: про стан 
об’єктів на 2012-2013 роки та перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, що підлягають приватизації; про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області; про затвердження Положення про порядок 
відчуження та Типового договору купівлі-продажу майна; про погодження переліку будівель 
та приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що не 
підлягають приватизації; про створення комунального підприємства обласної ради з питань 
пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 
“Пам’ять” і затвердження його Статуту; затвердження у новій редакції Статуту обласного 
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телебачення “Галичина”; затвердження висновків про вартість продажу об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

Ці питання розглядалися на пленарних засіданнях сесій обласної ради і по них прийняті 
позитивні рішення. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань екології, раціонального природокористування, 
рекреації та розвитку туризму 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального природокористування, 
рекреації та розвитку туризму (голова – Андрій Троценко) за період з грудня 2011 року по 
листопад 2012 року провела 16 засідань. За їх підсумками постійною комісією розглянуто 
близько 30 проектів рішень, більшість із яких були внесені на розгляд сесії обласної ради та 
підтримані депутатським корпусом обласної ради. 

Важливим у роботі постійної комісії з питань екології та рекреації є розгляд та 
погодження проектів рішень обласної ради «Про затвердження Переліків природоохоронних 
заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» відповідно до 
рішення обласної ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища в 
Івано-Франківській області до 2015 року». Члени комісії неодноразово виїжджали на 
об’єкти, де були виконані природоохоронні заходи, для перевірки документації та якості 
виконання робіт. За їх результатами, а також з урахуванням об’єктів, які потребували 
термінового виконання природоохоронних заходів, членами комісії було прийнято рішення й 
сформовано відповідний перелік, який би максимальним чином враховував усі запити і 
потреби. 

Вагоме місце у роботі постійної комісії посіли також питання надання гірничих відводів 
на користування надрами та надання згоди на їх отримання, а також питання надання згоди 
на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. За звітний період комісією з 
питань екології та рекреації було розглянуто та погоджено 5 проектів рішень обласної ради з 
питань гірничих відводів та 5 – щодо надання згоди на отримання спеціальних дозволів на 
користування надрами. 

Щорічно постійною комісією розглядається питання про затвердження лімітів на обсяги 
заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення і лімітів на використання 
природних ресурсів на поточний рік. Відповідне рішення прийнято на сесії обласної ради. 

Важливу роль у роботі комісії відіграють питання, спрямовані на захист та збереження 
природно-заповідного фонду.  

У своїй діяльності постійна комісія з питань екології та рекреації налагоджує співпрацю 
з іншими регіонами України. Так, голова комісії Андрій Троценко є членом Басейнової Ради 
Дністра. Головною метою цієї інституції є створення ефективного організаційного механізму 
розробки і виконання заходів Плану управління річковим басейном Дністра з метою 
поліпшення якості води та екологічного оздоровлення басейну. План є стратегічним 
документом розвитку річкового басейну Дністра, кінцевою метою якого буде створення 
довгострокової цільової Басейнової програми. 

Окрім того, з ініціативи голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, 4 
квітня 2012 року у Верховинському районі відбулося виїзне засідання постійної комісії 
обласної ради з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку 
туризму, на якому розглядалося питання щодо перспектив та можливих негативних наслідків 
масового спорудження міні-ГЕС на карпатських річках Івано-Франківської області. 
Зважаючи на резонанс, що викликало окреслене питання серед громадськості, засідання 
постійної комісії було проведено у формі громадських слухань із залученням фахівців та 
експертів у цій галузі, засобів масової інформації, представників громадських організацій. 

В результаті широкого обговорення постійна комісія обласної ради з питань екології, 
раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму дійшла таких висновків:  

1. Звернути увагу Верховинській районній державній адміністрації, Верховинській 
районній раді, Верховинській селищній раді та сільським радам на необхідність неухильного 
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дотримання норм чинного законодавства України при прийнятті рішень, пов’язаних з 
будівництвом міні-ГЕС.  

2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області, 
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області 
здійснювати контроль за дотриманням норм чинного законодавства під час проектування та 
будівництва міні-ГЕС.  

3. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Івано-
Франківській області звернутися до Мінприроди України щодо проведення комплексної 
екологічної експертизи національного проекту «Енергія природи» на предмет дотримання 
екологічної безпеки при реалізації проекту будівництва малих ГЕС у Карпатах, врахувавши 
зменшення водності гірських річок.  

4. Доручити Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області провести 
перевірки та надати її результати обласній раді, а також довести до відома громадськості, 
щодо:  

– якості води до водозабору Пробійнівської міні-ГЕС та на виході з 
гідроелектростанції;  

– наявності та характеру забруднення труб, які використовуються в будівництві міні-
ГЕС, їх впливу на якість води та навколишнє середовище.  

5. Інвестору – замовнику Дзембровської міні-ГЕС провести коректуру проекту 
будівництва міні-ГЕС та в найкоротші терміни виконати приписи інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області та приписи Державної 
екологічної інспекції в Івано-Франківській області.  

6. Інвестору – замовнику Дзембровської міні-ГЕС провести громадське обговорення із 
залученням зацікавлених сторін на предмет укладання угоди між інвестором та Бистрецькою 
сільською радою, Верховинською районною радою, та Верховинською 
райдержадміністрацією, а саме договору про соціально-економічний розвиток території.  

7. Рекомендувати громадським екологічним організаціям організувати екологічний 
контроль та моніторинг будівництва міні-ГЕС у Верховинському районі, передбачений 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Доцільно також зауважити, що на виконання рішення обласної ради «Про Порядок 
проведення руслоочисних та руслорегулювальних робіт на річках області», комісія розглядає 
листи Івано-Франківського обласного виробничого управління по меліорації і водному 
господарству та погоджує заходи з руслоочисних та руслорегулювальних робіт на річках 
області. Перед наданням погодження члени комісії виїжджають на місце для вивчення 
ситуації. 

Важливим у діяльності комісії є також питання збереження природних екосистем та 
розвитку туризму у Дністровському каньйоні, а також виконання заходів, передбачених 
рішенням обласної ради «Про регіональну цільову Програму розвитку туризму в області на 
2011-2015 роки». 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, 
комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, 
архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства (голова – Ігор 
Олійник) у звітному періоді провела 6 засідань, на яких було розглянуто 25 питань.  

Комісією опрацьовано та рекомендовано на розгляд сесії обласної ради 7 регіональних 
цільових програм, зокрема: 

– регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів 
інфраструктури Івано-Франківської області до 2015 року; 

– регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 
2012-2016 роки; 
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– регіональну цільову програму містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 
2012-2016 роки; 

– регіональну цільову програму залучення виробничих потужностей підприємств 
установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіону, здобуття 
засудженими професій та сприяння їх суспільно корисній зайнятості на 2012-2016 
роки; 

– регіональну цільову програму модернізації теплопостачання в Івано-Франківській 
області на 2012–2016 роки; 

– регіональну цільову програму “Питна вода” на 2012-2020 роки; 
– регіональну цільову програму поводження з твердими побутовими відходами в Івано-

Франківській області на 2012–2016 роки. 
 
Доцільно відзначити, що під час розгляду проекту регіональної програми будівництва, 

реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Івано-Франківської області до 2015 
року, за рекомендаціями членів комісії, зазначену програму було доповнено переліком 
незавершених об’єктів з ліквідації наслідків стихії 2008-2010 років в області. 

Водночас, зважаючи на актуальність проблеми в області щодо забруднення 
навколишнього природного середовища побутовими відходами, комісія детально розглянула 
поданий обласною державною адміністрацією проект регіональної цільової програми 
поводження з твердими побутовими відходами в області на 2012-2016 роки. За наданими 
висновками та рекомендаціями комісії розробником зазначеної програми – управлінням 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації – було внесено доповнення до 
програми щодо будівництва в області сучасного сміттєпереробного заводу в м.Івано-
Франківську. Комісією було також рекомендовано органам виконавчої влади на місцях 
активізувати роботу щодо залучення у сферу поводження з твердими побутовими відходами 
грантів, шляхом участі у проектах і програмах міжнародних організацій та розробки 
інвестиційних проектів будівництва в області сміттєпереробних комплексів. 

При розгляді питання про додаткові заходи до Програми енергоефективності області на 
2010-2014 роки комісія рекомендувала управлінню паливно-енергетичного комплексу, 
ефективного використання енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів головного 
управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації провести аналіз 
ефективності встановлених теплових насосів в установах і організаціях області та 
запропонувала зазначеному управлінню вивчити закордонний та вітчизняний досвід 
використання енергоощадних пілетних котлів. 

Комісія підтримала ініціативу голови обласної ради Олександра Сича щодо необхідності 
спорудження в м. Івано-Франківську сучасного спортивно-демонстраційного комплексу та 
рекомендувала обласній державній адміністрації виконавцем проектування визначити Івано-
Франківську філію НДІ “Діпромісто”. 

Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади щодо необхідності ремонту автомобільних доріг 
області та зменшення тарифів на електроенергію для населення.  

Здійснюючи свої контрольні функції, комісія погодила подані галузевими управліннями 
облдержадміністрації календарні плани на поточний рік щодо реалізації виконання обласних 
програм розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2010-2012 роки, 
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, паспортизації пам’яток 
містобудування та архітектури місцевого значення області на 2011-2015 роки, 
містобудівного кадастру області на 2012-2016 роки, зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів області на 2008-2012 роки. 
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Постійна комісія обласної ради 

з питань національного та духовного розвитку, культури, 
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова 

За звітний період комісією з питань національного та духовного розвитку, культури, 
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова (голова –Ольга Бабій) проведено15 
засідань, на яких було розглянуто 72 питання. 

На переконання усіх членів комісії, необхідною умовою побудови сильної незалежної 
Української держави є національна свідомість та ідея, патріотизм та українська мова, яка, як 
засіб спілкування та інтелектуального виявлення особистості, відображає самобутність 
багатомільйонного українського народу і є основою його духовності та історичної пам’яті. 
Члени комісії, усвідомлюючи цю важливу домінанту, неодноразово виступали на захист та 
підтримку державності української мови, рішуче заперечували намагання русифікації 
українського народу. Комісія ініціювала прийняття на сесіях обласної ради звернень до 
Президента України, Верховної Ради України про захист національних цінностей незалежної 
Української держави, недопущення прийняття закону про державність російської мови та 
запровадження в Україні другої державної мови. Комісія підтримала ініціативу голови 
обласної ради, взяла активну участь у розробці та рекомендувала депутатському корпусу 
прийняти обласну Програму захисту і розвитку української мови на території Івано-
Франківської області на 2013-2015 роки.  

Надаючи великого значення питанню духовності нашого суспільства, члени комісії 
підтримали також ініціативу голови обласної ради і спільно з архієреями традиційних 
християнських Церков Прикарпаття підготувати Регіональну цільову програму на 2012-2015 
роки “Духовне життя Івано-Франківщини”. Програма покликана сприяти всебічному 
забезпеченню свободи совісті та віросповідання, формуванню цілісної культурно-
національної ідентичності, а також сприяти визначенню правового та соціального статусу 
церкви в умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової 
держави.  

Зважаючи на глибокі релігійні традиції жителів Прикарпаття, виходячи із положень 
регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2012-2015 роки, а також з метою 
задоволення духовних запитів жителів області, комісія підтримала рішення обласної ради 
щодо врегулювання роботи ринків та інших торгових закладів у недільні та святкові дні. 

Комісія також підтримала звернення Владик щодо підготовки та розгляду на сесії 
обласної ради програми морального виховання підростаючого покоління, яка би базувалася 
на загальнолюдських моральних цінностях, сприяла формуванню у молоді стійких 
моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі ідеалів, норм і 
принципів моралі.  

Розуміючи важливість збереження історичної пам'яті української нації, популяризації її 
славного та героїчного минулого, а також враховуючи важливість “Просвіти” у розвитку та 
самоорганізації громад, утвердженні національної ідеї й духовному розвитку краю, комісія 
ініціювала прийняття рішення “Про підтримку просвітянського руху в області”. У 
відповідності до нього комісія підтримала концепцію відновлення “Просвіти” у кожному 
населеному пункті, зокрема в трудових та навчальних колективах закладів освіти, культури, 
охорони здоров’я, а також Меморандум про співпрацю “Просвіти” і Церков традиційних 
українських конфесій. 

Великого значення комісія надає питанню вшанування пам’яті українців, які 
постраждали внаслідок воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів, облаштування і 
встановлення пам'ятних знаків на місцях визвольних подій та захоронень. На засіданні 
комісії неодноразово слухалось питання про хід виконання обласної Програми пошуку та 
перепоховання жертв репресій тоталітарних режимів на 2010-2011 роки Члени комісії брали 
активну участь у підготовці обласної Програми пошуку та перепоховання жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2012-2013 роки, а також у розгляді питання 



27 

про створення комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам'ять”. 

Ініціативність членів комісії, відповідальне ставлення до виконання депутатських 
обов'язків дають змогу приймати зважені рішення, готувати аргументовані документи.  

Вироблені комісією пропозиції щодо проголошення в Івано-Франківській області 2012 
року роком УПА, роком Національної Скаутської Організації України “Пласт”, роком 
провідника ОУН Ярослава Стецька, роком Героя України Олекси Гірника та роком 75-річчя 
пам'яті української інтелігенції, розстріляної в урочищі Сандармох (Республіка Карелія, 
Російська Федерація, “Соловецький етап”) були підтримані депутатським корпусом і 
прийняті відповідні рішення. 

Комісія підтримала прийняття звернення до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо відзначення на державному рівні 800-річчя міста Тлумача та до 
мешканців області з нагоди святкування Великодня. 

На засіданнях комісії обговорювались такі важливі питання, як впровадження цифрового 
мовлення, діяльність засобів масової інформації, підтримка друкованих видань, робота 
культурно-просвітницьких закладів та мистецьких колективів, співпраця з громадсько-
політичними організаціями тощо. 

На постійному контролі комісії перебувають діючі обласні профільні програми. 
Інформацію про їх виконання члени комісії заслуховують, аналізують з особливою 
ретельністю і надають відповідні рекомендації. 

Традиційною стала попередня робота та розгляд на засіданні постійної комісії 
пропозицій до проекту обласного бюджету та його коригування. Комісія наполегливо 
доводить необхідність максимального фінансування та більш пильної уваги до стану 
розвитку культури, збереження та відродження культурної спадщини краю, національних 
традицій. 

 
 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки 

Головне завдання постійної комісії обласної ради з питань освіти і науки (голова – 
Д. Дзвінчук) – сприяти розвитку освіти, науки та патріотичному вихованню молоді на 
українських національних та християнських традиціях з урахуванням кращих європейських 
освітніх надбань. 

Упродовж звітного періоду комісією проведено 7 засідань, на яких розглянуто понад 40 
питань. 

Постійна комісія з питань освіти і науки попередньо розглядала та погоджувала проекти 
рішень обласної ради з питань освіти і науки, зокрема “Про хід виконання Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки”, “Про внесення змін та доповнень до 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки”, “Про передачу єдиного 
майнового комплексу”, “Про передачу-приймання приміщень Черченської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Рогатинського району”, “Про реорганізацію Калуської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Івано-Франківської обласної ради”, “Про 
викладання предмета “Основи християнської етики” в загальноосвітніх навчальних закладах 
області” тощо. 

Члени комісії підтримали пропозицію голови обласної ради Олександра Сича стосовно 
звернення до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо введення до 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється захист дисертаційних досліджень на 
здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, нової спеціальності 
“туризмознавство”. 

Водночас, за ініціативою комісії на розгляд пленарних засідань обласної ради у звітному 
періоді було внесено та підтримано звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України 
та Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації, що склалася в системі професійно-
технічної освіти, включено у підпрограму “Вчитель” Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини на 2008-2015 роки пункт “Забезпечення професіоналізації керівників 
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навчальних закладів області шляхом охоплення їх навчанням за магістерською 
спеціальністю 8.18010020 “Управління навчальним закладом”. 

Варто наголосити й на тому, що за ініціативи голови постійної комісії з питань освіти і 
науки Дмитра Дзвінчука на одному із засідань комісії відбулося обговорення проекту Закону 
України “Про вищу освіту” за участю народного депутата України Лесі Оробець та із 
залученням членів Громадської ради місцевого самоврядування при голові обласної ради, 
викладачів та студентів факультету управління та інформаційної діяльності кафедри державного 
управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Комісія аналізувала законність та ефективність використання бюджетних коштів 
загального і спеціального фондів, що спрямовуються на галузі освіти і науки. На засіданнях 
розглядалися питання “Про обласний бюджет на 2012 рік”, “Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2012 рік”, “Про затвердження пооб’єктного розподілу бюджету розвитку 
обласного бюджету на 2012 рік”, “Про підсумки виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку області за 2011 рік за пріоритетними напрямками 
Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року”, “Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік”, було 
підтримано звернення головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2012 рік по управлінню як головному 
розпоряднику коштів з метою погашення кредиторської заборгованості в закладах освіти 
обласного підпорядкування. 

Також члени комісії взяли активну участь у розробці обласної Програми захисту і 
розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 2012-2015 роки. 

Водночас, на адресу комісії надійшло чимало заяв, скарг, звернень від педагогічних 
працівників, педагогічних колективів, керівників навчальних закладів, батьків. Для 
об’єктивного вивчення питань, порушених заявниками, та відповідного реагування на них з 
числа членів комісії створювались робочі групи.  

Комісія надала відповідь на інформаційний запит керівника проекту “Вчимося праву – 
зберігаємо школи” Східноукраїнського центру громадських ініціатив щодо ліквіда-
ції/призупинення діяльності Зовнішнього незалежного тестування на території Івано-
Франківської області. 

У питаннях, що належать до її повноважень, комісія отримувала від керівників органів 
виконавчої влади необхідні матеріали і документи для вивчення і узагальнення, залучала 
відповідних фахівців. 

Важливим аспектом у діяльності постійної комісії обласної ради з питань освіти і науки 
стала співпраця та взаємодія з іншими постійними комісіями обласної ради, головним 
управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації, іншими установами та 
організаціями. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства 

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та 
дитинства (голова – Манолій Піцуряк) протягом звітного періоду провела 9 засідань. 

За час діяльності постійною комісією розглянуто 99 питань, що стосуються галузі 
охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства. На адресу комісії надійшло більше сотні 
листів і звернень від підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, від 
мешканців області з питань, що належать до компетенції комісії. 

Зокрема, за дорученням голови обласної ради в липні 2012 року комісія розглядала 
звернення громадських організацій селища Вигода Долинського району щодо конфліктної 
ситуації навколо Вигодської районної лікарні, яка тривала більш як 5 років. В результаті 
роботи комісії було знайдено певний компроміс, який влаштував всі сторони конфлікту. 
Члени комісії також вивчали з виїздом на місце запит депутата обласної ради Василя 
Поповича (фракція “Свобода”) щодо необхідності збереження і цільового функціонування 
Черніївської лікарської амбулаторії Тисменицького району. Голова комісії Манолій Піцуряк 
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взяв участь у засіданні сесії Бурштинської міської ради, на якому розглядалось питання щодо 
збереження пологового відділення у Бурштинській міській лікарні. 

Одне засідання комісії було проведено спільно з постійними комісіями обласної ради з 
питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму і з 
питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, 
законності та правопорядку з розгляду актуального питання реалізації Закону України “Про 
відходи” та заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері поводження з 
медичними відходами в частині утворення, знешкодження, утилізації та захоронення 
медичних відходів, відходів виробництва лікарських засобів, медичної та мікробіологічної 
промисловості. 

 
Комісія спільно з головним управлінням охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації напрацювала та рекомендувала на розгляд сесії обласної ради 6 цільових 
програм, зокрема:  

– регіональну цільову програму допомоги хворим на гемофілію дитячого та дорослого 
віку на 2011-2015 роки в області; 

– регіональну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних і серцево-
мозкових захворювань на 2011-2015 роки; 

– регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та 
безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року; 

– регіональну цільову програму покращення допомоги хворим на хронічну мієлоїдну 
лейкемію на 2011-2013 роки; 

– регіональну цільову програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини на період 2015 року; 

– регіональну цільову програму розвитку донорства крові, її компонентів та 
виготовлення препаратів з них на 2012-2014 роки. 

 
З ініціативи комісії на сесіях обласної ради було прийнято також низку звернень до 

органів влади вищого рівня з метою покращення функціонування державної політики у сфері 
медицини, охорони материнства та забезпечення прав дітей. Так, обласною радою було 
прийнято звернення до Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України “Про 
охорону дитинства” в частині звільнення від плати за навчання у вищих навчальних закладах 
дітей з багатодітних сімей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей. У зв’язку з 
неузгодженістю чинного законодавства виникла необхідність прийняття звернення до 
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства юстиції України щодо спрощення процедури 
працевлаштування випускників вищих навчальних медичних закладів України контрактної 
форми навчання. Також було напрацьовано звернення до Мінрегіонбуду України щодо 
вирішення питання застосування газових конвекторів для опалення фельдшерсько-
акушерських пунктів. 

Важливим аспектом у діяльності комісії є аналіз та надання рекомендацій щодо 
забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. У зв’язку з 
цим, розглянувши на одному зі своїх засідань рекомендації слухань у Комітеті Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я на тему «Про результати перегляду календаря 
профілактичних щеплень, стан вакцино-профілактики населення та шляхи подальшого 
удосконалення нормативно-правової бази у сфері імунопрофілактики та захисту населення 
від інфекційних хвороб», комісія прийняла відповідне звернення до Комітету щодо внесення 
окремих поправок до рекомендацій. 

Комісія здійснює контроль за використанням майна та об’єктів нерухомості закладів 
охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності області, розробляє пропозиції 
щодо ефективного управління цим майном і нерухомістю. 
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Пріоритетними в діяльності комісії визначено такі напрямки: 
– покращання охорони здоров'я, материнства та дитинства; 
– розвиток сімейної медицини та первинної амбулаторно-поліклінічної ланки, розвиток 

невідкладної допомоги. До слова, саме в контексті цього питання з ініціативи комісії 
прийнято рішення про виділення із обласного бюджету 2 млн. грн. з метою закупівлі 
автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини для районів та 
міст обласного значення; 

– організація медичної допомоги малозабезпеченим, соціально незахищеним 
громадянам; 

– забезпечення населення якісними медикаментами, належного функціонування 
закладів фармацевтики.  

 
Саме ці пріоритети були і залишаються визначальними в діяльності комісії. Для їх 

реалізації на засіданнях комісії було підготовлено та розглянуто цілу низку питань: 
– пропозиції щодо розподілу коштів на капітальні видатки обласного бюджету для 

проведення будівництва, капітальних ремонтів, придбання медичного обладнання 
серед лікувальних закладів області; 

– про алгоритм переведення ФАПів із сільських бюджетів на районний бюджет; 
– про алгоритм функціонування аптечних пунктів у ФАПах, де відсутні аптеки; 
– про Всеукраїнський проект “Право жити”, спрямований на лікування хворих з 

онкологічними захворюваннями крові (ХМЛ) відповідно до міжнародних сучасних 
стандартів, та необхідність розробки і впровадження відповідної обласної програми. 

 
Значна роль комісії полягає також у тому, щоб спільно з управлінням охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації: 
– продовжувати практику виділення коштів окремо на медичне обладнання та 

устаткування; 
– планово і поетапно покращувати матеріально-технічну базу кожної установи в 

залежності від зносу основних засобів; 
– продовжувати роботу з міжбюджетних розрахунків за надання медичної допомоги 

сільським мешканцям. 
 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань праці та соціального захисту населення 

Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення (голова – Галина 
Ляхович) за звітний період провела 3 засідання, на яких було розглянуто питання про 
регіональну цільову Програму підтримки трудових мігрантів – вихідців з Івано-Франківської 
області та членів їх сімей на 2012 рік, проект регіонального плану дій на 2012 рік з 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, 
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, звернення громадських організацій 
та фондів, зокрема, звернення голови обласного благодійного фонду “Допомога дітям”, 
питання відкриття центрів реабілітації дітей у містах і районах області. 

Важливе місце у процесі діяльності комісії посідає розгляд питань щодо праці та 
зайнятості населення, соціального захисту громадян, в тому числі інвалідів, дітей-інвалідів, 
громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей, звернень 
громадських організацій та фондів.  

Комісія тісно співпрацює із департаментом соціальної політики обласної державної 
адміністрації, головним фінансовим управлінням, головним управлінням освіти і науки 
обласної державної адміністрації, бере активну участь у розширених засіданнях Комітету 
Верховної Ради України з питань соціально-економічної політики в Україні. 
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Постійна комісія обласної ради 
з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту 

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної 
культури та спорту (голова – Роман Мулик) з початку скликання провела 16 засідань, в тому 
числі 7 – протягом звітного періоду. 

Від часу обрання постійною комісією розглянуто близько сотні питань, що стосуються 
сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики. На адресу комісії надійшло більше 
п’ятдесяти листів і звернень від підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, 
від виборців області, з питань, що належать до компетенції комісії. 

На своїх засіданнях комісія попередньо розглядає і погоджує проекти рішень обласної 
ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту, готує висновки з 
цих питань, розглядає питання, що стосуються контролю та аналізу стану справ у сфері 
розвитку спорту, ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на цю 
галузь.  

Одним із головних напрямів роботи постійної комісії був постійний контроль за 
реалізацією регіональних та обласних цільових програм, що належать до її компетенції. 
Депутати постійної комісії періодично заслуховують інформацію про виконання 
комплексних програм та вносять пропозиції щодо вдосконалення контролю за їх реалізацією. 
Саме динамічна робота постійної комісії та принципова позиція її депутатів дала можливість 
прийняти особливо значущі для галузі рішення.  

Так, протягом звітного періоду з ініціативи постійної комісії були напрацьовані та 
прийняті на сесії обласної ради регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки та регіональна цільова програма “Спортивний 
майданчик” на 2012-2016 роки.  

Спільно з головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації комісія розробляє напрямки розвитку та впорядкування матеріально-технічної 
бази фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, федерацій з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту області, перспективи оптимізації та розвитку 
мережі спортивно-оздоровчих закладів, функціонування мережі спортивних споруд, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних 
закладів.  

Члени комісії беруть активну участь у засіданнях колегій головного управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, нарадах, семінарах з 
проблем молодіжної політики, які проводяться в області.  

Комісія проаналізувала та надала рекомендації щодо вдосконалення форм і методів 
розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту в регіоні, виявлення додаткових 
резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосовно дітей 
та молоді, особливо що стосуються правового та соціального захисту молоді, а також в галузі 
фізичної культури та спорту.  

 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань розвитку села, аграрної політики, 

використання земель та регулювання земельних відносин 

За звітний період відбулось 14 засідань комісії (голова – Ігор Шумега), одне з яких 
виїзне, на яких розглянуто 70 питань. 

Протягом зазначеного часу депутати комісії взяли участь в напрацюванні, розглянули і 
рекомендували на сесію обласної ради 8 проектів рішень, серед яких 3 довгострокові 
програми: “Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний 
дім” на 2012-2016 роки”, “Про регіональну цільову програму розвитку овочівництва та 
переробної галузі на період до 2020 року”, “Про регіональну цільову програму розвитку 
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скотарства та вівчарства на період до 2015 року”. Інші проекти рішень стосувалися 
переважно розширення меж населених пунктів та затвердження технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земель.  

Слід також виокремити роботу комісії з опрацювання проектів рішень і матеріалів про 
надання в користування мисливських угідь. На сьогодні розглянуто і прийнято позитивні 
рішення по 25 суб’єктах господарювання, ще 6 доопрацьовуються заявниками. 

Члени комісії також розглянули та опрацювали 25 звернень від громадян та установ 
області з приводу порушення норм земельного законодавства, зокрема межових спорів. 

Постійною комісією заслухано звіт про роботу головного управління Держкомзему в 
області та головного управління агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, 

захисту прав людини, законності та правопорядку 

За період з листопада 2011 року по листопад 2012 року постійною комісією обласної 
ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав 
людини, законності та правопорядку (голова – Руслан Зелик) проведено 9 засідань. 

Комісією за звітний період розглянуто понад 60 питань. Щодо абсолютної більшості з 
них, сесією обласної ради приймались відповідні рішення. В контексті цього доречно 
виокремити рішення обласної ради “Про доповнення до рішення обласної ради від 
04.01.2011. № 40-2/2011 “Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-
Франківській області на 2011-2015 роки”, “Про представлення до нагородження Почесною 
грамотою та Грамотою Верховної Ради України”, “Про обласний бюджет на 2012 рік”, “Про 
стан законності в області, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати діяльності прокуратури на території області за 2011 рік”, “Про протест прокурора 
області на пункт 1 рішення обласної ради від 25.11.2011. № 346-11/2011 “Про реорганізацію 
Івано-Франківського обласного державного центру з фізичної культури і спорту “Інваспорт”, 
“Про регіональну цільову програму підтримки трудових мігрантів – вихідців з Івано-
Франківської області та членів їх сімей на 2012 рік”, “Про стан законності в області за 6 
місяців 2012 року”, “Про підтримку звернення сільських голів Калуського району Івано-
Франківської області”, “Про внесення змін до списку народних засідателів апеляційного суду 
Івано-Франківської області”, “Про утворення тимчасової контрольної комісії обласної ради” 
та інші.  

Загалом, до постійної комісії систематично надходять звернення з питань порушень 
трудового законодавства, реагування на депутатські запити, порушень у сфері майнових та 
земельних відносин, належної оцінки дій посадових та службових осіб, порушень виборчого 
законодавства на території області та з інших питань. 

У виконанні своїх повноважень комісія тісно співпрацює із прокуратурою області, 
управлінням МВС України в області, управлінням Служби безпеки України в області, 
головним управлінням юстиції в області, депутатами місцевих рад усіх рівнів. 

При розгляді питань, що потребують спеціальної оцінки відповідних фахівців, вони 
неодноразово залучались на засідання комісії. Окрім того, комісія практикує розгляд окремої 
категорії скарг із залученням скаржників та осіб, дії яких оскаржуються. 

Неодноразово у роботі комісії брали участь депутати обласної ради – члени інших 
постійних комісій ради, представники громадських організацій та засобів масової 
інформації. 
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Тимчасова контрольна комісія обласної ради 
з питань вивчення стану дотримання прав 

трудових мігрантів – вихідців з Івано-Франківської області 
та членів їх сімей 

Рішенням обласної ради від 30.09.2011. № 275-9/2011 утворено тимчасову контрольну 
комісію з питань вивчення стану дотримання прав трудових мігрантів – вихідців з Івано-
Франківської області та членів їх сімей з метою підтримки громадян України, які виїхали за 
межі держави у пошуках роботи. 

Комісією проведено 3 засідання, ряд робочих зустрічей та консультацій. Також було на-
правлено листи з пропозицією про співпрацю більше як двомстам громадським об’єднанням, 
організаціям, культурним центрам українців за кордоном, консульським установам України в 
країнах масового перебування українських трудових мігрантів за кордоном, Міністерству 
закордонних справ України, Раді з питань трудової міграції при Кабінеті Міністрів України. 

Також комісією розроблена регіональна цільова Програма підтримки трудових мігрантів 
– вихідців з Івано-Франківської області та членів їх сімей на 2012 рік, яку розглянуто та 
затверджено рішенням обласної ради від 06.04.2012. № 468-13/2012.  

Метою Програми є система заходів та завдань, виконання яких повинно створити 
сприятливі умови для забезпечення дотримання конституційних прав жителів Івано-
Франківської області, які тимчасово працюють за кордоном, та членів їх сімей. Зокрема, права 
на працю, права на освіту, права на медичний і соціальний захист та правову допомогу. 

 
 

Тимчасова контрольна комісія обласної ради 
зі сприяння у підготовці та проведенні виборів 

народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
рішенням обласної ради від 28 вересня 2012 року була утворена тимчасова контрольна 
комісія обласної ради зі сприяння у підготовці та проведенні виборів народних депутатів 
України 28 жовтня 2012 року у складі 11 осіб.  

До неї увійшли представники абсолютної більшості фракцій в обласній раді, а її головою 
було обрано Дроня Анатолія Володимировича.  

У роботі комісії брали також участь представники УМВС України в області, прокуратури 
області, громадських організацій, а також спостерігачі від міжнародних організацій. 

На сьогодні тимчасовою комісією проведено два засідання, на яких розглянуто 
різноманітні факти порушень виборчого законодавства в області. Відповідну інформацію 
було спрямовано для належного реагування керівникам правоохоронних органів області. 

У період між засіданнями комісії, на позачерговій сесії обласної ради, депутати заслухали 
інформацію тимчасової контрольної комісії та звернулися до політичних партій, кандидатів у на-
родні депутати України, окружних та дільничних виборчих комісій з вимогою провести вибор-
чий процес з дотриманням норм законодавства. Прийняте рішення та стенограму обговорення 
цього питання було надіслано Центральній виборчій комісії, Президенту України, Генеральній 
прокуратурі України, Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ України. 

Безпосередньо напередодні виборів комісією оприлюднено звернення до структур 
виконавчої влади Івано-Франківської області, правоохоронних органів, членів окружних та 
дільничних виборчих комісій, керівників партійних осередків та до виборців Прикарпаття. 

Детальний аналіз виборів народних депутатів України ще попереду. Але слід зазначити, 
що комісія стала свого роду “вікном гласності” під час проведення виборчої кампанії в 
області. І хоч далеко не всі оприлюднені нею факти порушень Закону України “Про вибори 
народних депутатів України” стали предметом розгляду правоохоронних органів, діяльність 
комісії сприяла тому, що самі вибори 28 жовтня 2012 року відбулися на виборчих дільницях 
області загалом спокійно, без серйозних порушень, які б змогли вплинути на хід та підсумки 
голосування. 
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ВІДВІДУВАННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
(станом на 01.11.2012 року) 

 
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Адамович 

Сергій Васильович 
з питань освіти і науки 7 0 0 

2 
Дейчаківський 
Ігор Іванович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 24 4 0 

3 
Загурський 

Олег Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 

4 
Зелик 

Руслан Богданович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 0 0 

5 
Івасюк 

Ігор Миколайович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 0 0 

6 
Мельник 

Михайло Григорович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 1 0 

7 
Неміш 

Віктор Дмитрович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 1 0 

8 
Піцуряк 

Манолій Васильович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 1 0 

9 
Попович 

Василь Борисович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 0 0 

10 
Різник 

Микола Павлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 2 0 

11 
Семко 

Володимир Богданович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 1 0 

12 
Сич 

Олександр Максимович 
– – – – 

13 
Скрипничук 

Василь Михайлович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 0 0 

14 
Соляник 

Богдан Степанович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 2 0 

15 
Ткачівський 

Ярослав Васильович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 0 0 

16 
Шевчук 

Ігор Михайлович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 0 0 

17 
Яковина 

Роман Павлович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 9 0 

18 
Янків 

Ігор Тарасович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 3 0 
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Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1 
Артим 

Василь Іванович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 1 0 

2 
Бежук 

Василь Михайлович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 7 1 

3 
Будз 

Володимир Іванович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 4 0 

4 
Волковецький 

Степан Васильович 
з питань освіти і науки 7 0 0 

5 
Гладій 

Василь Іванович 
– – – – 

6 
Гоголь 

Ярослава Михайлівна 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 2 0 

7 
Дронь 

Анатолій Володимирович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
8 0 0 

8 
Дякур 

Дмитро Дмитрович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 5 0 

9 
Захарук 

Дмитро Васильович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання і 

свободи слова 
15 2 0 

10 
Зелінський 

Микола Романович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 1 0 

11 
Книшук 

Петро Васильович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 2 0 

12 
Кузьма 

Микола Миколайович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 24 1 0 

13 
Левицький 

Олександр Михайлович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 3 0 

14 
Романюк 

Юрій Дмитрович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 1 0 

15 
Троценко 

Андрій Володимирович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 1 0 

16 
Хованець 

Тарас Михайлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1 
Андрусяк 

Михайло Миколайович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 2 0 

2 
Бабій 

Ольга Михайлівна 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 0 0 

3 
Беляшова 

Ганна Павлівна 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 0 0 

4 
Береговський 

Зіновій Леонідович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 0 0 

5 
Джура 

Олександр Дмитрович 
з питань освіти і науки 7 3 0 

6 
Дзеса 

Остап Васильович 
– – – – 

7 
Дрінь 

Роман Миколайович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 3 0 

8 
Олійник 

Володимир Євгенович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 1 0 

9 
Олійник 

Ігор Мирославович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 0 0 

10 
Поліш 

Володимир Віталійович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 4 0 

11 
Пушик 

Степан Григорович 
з питань праці 

та соціального захисту населення 3 1 0 

12 
Шевченко 

Олександр Леонідович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 10 0 

13 
Шкутяк 

Петро Зіновійович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 3 0 
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Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Гнип 

Михайло Петрович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 8 0 

2 
Данів 

Іван Михайлович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 3 0 

3 
Ковальчук 

Володимир Дмитрович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 1 0 

4 
Кондрат 

Іван Миколайович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 3 0 

5 
Ляхович 

Галина Іванівна 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 0 0 

6 
Матвійчук 

Ігор Володимирович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 7 1 

7 
Насалик 

Сергій Степанович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 7 1 

8 
Павлів 

Роман Михайлович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 2 0 

9 
Петрів 

Василь Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 3 0 

10 
Семенюк 

Микола Федорович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 4 0 

11 
Табачук 

Оксана Титівна 
з питань освіти і науки 7 1 0 

12 
Ульванська 

Ярослава Степанівна 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 3 0 

13 
Черневий 

Юрій Іванович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 3 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Бабій 

Юрій Юрійович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 

2 
Данилишин 

Іван Ярославович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 1 0 

3 
Дзвінчук 

Дмитро Іванович 
з питань освіти і науки 7 0 0 

4 
Іванишин 

Володимир Васильович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 7 0 

5 
Кулай 

Ігор Йосипович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 9 1 

6 
Купчак 

Володимир Романович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 3 0 

7 
Неміш 

Дмитро Васильович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 6 0 

8 
Романчук 

Андрій Володимирович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 6 0 

9 
Фейчук 

Віталій Васильович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 2 0 

10 
Шкварилюк 

Володимир Васильович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 5 0 

11 
Шувальський 

Володимир Богданович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 2 0 
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Депутатська фракція Партії регіонів 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Бартошак 

Володимир Анатолійович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 13 1 

2 
Вишиванюк 

Михайло Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 8 0 

3 
Гдичинський 

Богдан Петрович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 8 0 

4 
Гусак 

Руслан Олегович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 2 1 

5 
Келестин 

Юрій Васильович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 15 0 

6 
Лукань 

Ігор Михайлович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 15 0 

7 
Митник 

Зіновій Миколайович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 8 0 

8 
Мулик 

Роман Миронович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 2 0 

9 
Сендерський 

Сергій Михайлович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 1 0 

10 
Фелик 

Олександр Іванович 
з питань освіти і науки 7 7 0 

11 
Шкіндюк 

Іван Юрійович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 3 0 
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Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Брус 

Василь Хомич 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 5 0 

2 
Голубчак 

Олексій Іванович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 10 0 

3 
Мердух 

Михайло Орестович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 2 0 

4 
Негрич 

Михайло Михайлович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 7 0 

5 
Олінійчук 

Микола Дмитрович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 9 0 0 

6 
Попович 

Володимир Васильович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 24 6 0 

7 
Сенів 

Василь Іванович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 1 0 

8 
Фальбійчук 

Юрій Юрійович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 7 3 0 

9 
Яворський 

Михайло Іванович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 3 3 

 
 

Депутатська фракція Української Народної Партії 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Болюк 

Зінаїда Андріївна 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 1 0 

2 
Винник 

Михайло Іванович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 8 0 

3 
Головчак 

Василь Федорович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 2 0 

4 
Кучер 

Михайло (Богдан) 
Михайлович 

з питань національного та духовного 
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання 

і свободи слова 
15 8 0 

5 
Струтинський 

Роман Йосипович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 5 0 
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Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Артемович 

Іван Михайлович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 2 0 

2 
Карабін 

Мирослав Євгенович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 7 2 0 

3 
Скоропад 

Тарас Ярославович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї 

материнства та дитинства 9 1 0 

4 
Шинкарук 

Ярослав Іванович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 4 0 

5 
Яремчук 

Василь Петрович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 1 1 

 
 

Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Єфімчук 

Ярослав Володимирович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
16 0 0 

2 
Костинюк 

Богдан Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 

3 
Шумега 

Ігор Станіславович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 1 0 

 
 

Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Палійчук 

Микола Васильович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 17 1 

2 
Парфан 

Тарас Дмитрович 
з питань бюджету, фінансів, податків 

та інвестицій 24 4 0 

3 
Сідаш 

Арсен Васильович 
з питань освіти і науки 7 5 0 

4 
Чернега 

Роман Тарасович 

з питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 

земельних відносин 
14 4 0 
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Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Вівчарик 

Василь Петрович 

з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 

господарства 

6 6 2 

2 
Матійчик 

Василь Олександрович 

з питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту прав 

людини, законності та правопорядку 
9 9 0 

 
 
 

Позафракційні депутати 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Дуб 

Наталія Михайлівна 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 2 0 

 
 

Політична партія “За Україну!” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Білик 

Роман Павлович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї, 

материнства та дитинства 9 2 0 

 
 

Позапартійні депутати 
 

№ з/п ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Дерев’янко 

Юрій Богданович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
9 8 0 

2 
Хопта 

Володимир Іванович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 3 0 0 
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ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ 
участі депутатів обласної ради у роботі сесій та постійних комісій 

обласної ради від початку каденції 
(станом на 01.11.2012 р.) 

 
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань 
комісій/ 

к-сть пропусків 

1 Адамович Сергій Васильович 26/1 14/0 
2 Дейчаківський Ігор Іванович 26/1 49/13 
3 Загурський Олег Васильович 26/3 18/1 
4 Зелик Руслан Богданович 26/0 21/0 
5 Івасюк Ігор Миколайович 26/7 8/0 
6 Мельник Михайло Григорович 26/6 16/4 
7 Неміш Віктор Дмитрович 26/1 28/1 
8 Піцуряк Манолій Васильович 26/2 16/1 
9 Попович Василь Борисович 26/0 28/0 
10 Різник Микола Павлович 26/0 18/2 
11 Семко Володимир Богданович 26/3 32/4 
12 Сич Олександр Максимович 26/1 – 
13 Скрипничук Василь Михайлович 26/2 21/2 
14 Соляник Богдан Степанович 26/3 10/4 
15 Ткачівський Ярослав Васильович 26/2 30/4 
16 Шевчук Ігор Михайлович 26/2 32/2 
17 Яковина Роман Павлович 26/4 49/21 
18 Янків Ігор Тарасович 26/3 16/14 
 
 

Депутатська фракція “Батьківщина” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Артим Василь Іванович 26/2 30/1 
2 Бежук Василь Михайлович 26/2 28/11 
3 Будз Володимир Іванович 26/10 10/7 
4 Волковецький Степан Васильович 26/2 14/3 
5 Гладій Василь Іванович 26/0 – 
6 Гоголь Ярослава Михайлівна 26/3 16/3 
7 Дронь Анатолій Володимирович 26/1 21/0 
8 Дякур Дмитро Дмитрович 26/2 32/10 
9 Захарук Дмитро Васильович 26/2 30/9 
10 Зелінський Микола Романович 26/9 16/2 
11 Книшук Петро Васильович 26/2 8/3 
12 Кузьма Микола Миколайович 26/2 49/2 
13 Левицький Олександр Михайлович 26/1 49/11 
14 Романюк Юрій Дмитрович 26/2 18/2 
15 Троценко Андрій Володимирович 26/2 32/1 
16 Хованець Тарас Михайлович 26/2 18/0 
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Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Андрусяк Михайло Миколайович 26/2 30/3 
2 Бабій Ольга Михайлівна 26/3 30/0 
3 Беляшова Ганна Павлівна 26/1 21/0 
4 Береговський Зіновій Леонідович 26/1 28/2 
5 Джура Олександр Дмитрович 26/5 14/5 
6 Дзеса Остап Васильович 26/0 – 
7 Дрінь Роман Миколайович 26/6 16/9 
8 Олійник Володимир Євгенович 26/1 16/1 
9 Олійник Ігор Мирославович 26/10 10/0 

10 Поліш Володимир Віталійович 26/6 18/6 
11 Пушик Степан Григорович 26/6 8/4 
12 Шевченко Олександр Леонідович 26/14 32/22 
13 Шкутяк Петро Зіновійович 26/0 49/6 
 

Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Гнип Михайло Петрович 26/0 16/15 
2 Данів Іван Михайлович 26/3 32/5 
3 Ковальчук Володимир Дмитрович 26/5 21/2 
4 Кондрат Іван Миколайович 26/4 10/5 
5 Ляхович Галина Іванівна 26/6 8/0 
6 Матвійчук Ігор Володимирович 26/8 49/12 
7 Насалик Сергій Степанович 26/6 49/12 
8 Павлів Роман Михайлович 26/3 10/2 
9 Петрів Василь Іванович 26/5 18/9 
10 Семенюк Микола Федорович 26/3 30/8 
11 Табачук Оксана Титівна 26/4 14/2 
12 Ульванська Ярослава Степанівна 26/1 28/9 
12 Черневий Юрій Іванович 26/3 16/6 

 
Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Бабій Юрій Юрійович 26/0 18/1 
2 Данилишин Іван Ярославович 26/4 16/2 
3 Дзвінчук Дмитро Іванович 26/5 14/0 
4 Іванишин Володимир Васильович 26/6 32/9 
5 Кулай Ігор Йосипович 26/7 28/22 
6 Купчак Володимир Романович 26/10 10/13 
7 Неміш Дмитро Васильович 26/4 30/18 
8 Романчук Андрій Володимирович 26/10 21/12 
9 Фейчук Віталій Васильович 26/6 16/3 
10 Шкварилюк Володимир Васильович 26/3 49/6 
11 Шувальський Володимир Богданович 26/3 49/7 
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Депутатська фракція Партії регіонів  

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Бартошак Володимир Анатолійович 26/16 28/11 
2 Вишиванюк Михайло Васильович 26/10 18/14 
3 Гдичинський Богдан Петрович 26/14 21/18 
4 Гусак Руслан Олегович 26/7 8/7 
5 Келестин Юрій Васильович 26/12 32/19 
6 Лукань Ігор Михайлович 26/13 30/30 
7 Митник Зіновій Миколайович 26/15 16/14 
8 Мулик Роман Миронович 26/15 16/3 
9 Сендерський Сергій Михайлович 26/11 10/1 

10 Фелик Олександр Іванович 26/4 14/14 
11 Шкіндюк Іван Юрійович 26/7 49/14 

 
 

Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Брус Василь Хомич 26/13 18/8 
2 Голубчак Олексій Іванович 26/10 32/14 
3 Мердух Михайло Орестович 26/10 10/4 
4 Негрич Михайло Михайлович 26/8 28/14 
5 Олінійчук Микола Дмитрович 26/7 16/2 
6 Попович Володимир Васильович 26/4 49/11 
7 Сенів Василь Іванович 26/5 21/6 
8 Фальбійчук Юрій Юрійович 26/5 16/6 
9 Яворський Михайло Іванович 26/6 8/8 
 

Депутатська фракція Української Народної Партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Болюк Зінаїда Андріївна 26/5 49/7 
2 Винник Михайло Іванович 26/10 28/16 
3 Головчак Василь Федорович 26/2 32/5 
4 Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 26/9 30/10 
5 Струтинський Роман Йосипович 26/6 18/9 
 
 

Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Артемович Іван Михайлович 26/6 10/2 
2 Карабін Мирослав Євгенович 26/5 16/5 
3 Скоропад Тарас Ярославович 26/6 16/1 
4 Шинкарук Ярослав Іванович 26/8 21/9 
5 Яремчук Василь Петрович 26/15 8/2 
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Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Єфімчук Ярослав Володимирович 26/0 32/1 
2 Костинюк Богдан Іванович 26/0 18/0 
3 Шумега Ігор Станіславович 26/0 28/0 
 

Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Палійчук Микола Васильович 26/7 49/26 
2 Парфан Тарас Дмитрович 26/2 49/6 
3 Сідаш Арсен Васильович 26/12 14/7 
4 Чернега Роман Тарасович 26/5 28/10 
 
 

Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Вівчарик Василь Петрович 26/19 10/10 
2 Матійчик Василь Олександрович 26/16 21/19 
 
 

Позафракційні депутати 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Дуб Наталія Михайлівна 26/9 18/9 
 
 

Політична партія “За Україну!” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Білик Роман Павлович 26/1 16/5 
 
 

Позапартійні депутати 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Дерев’янко Юрій Богданович 26/3 18/16 
2 Хопта Володимир Іванович 26/4 8/0 
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5. Розпорядження голови обласної ради 

За період з листопада по грудень 2011 року головою обласної ради прийнято 253 
розпорядження, з них: з основної діяльності – 231, з особового складу – 9, про надання 
відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради – 4 і про 
відрядження – 9. 

Зокрема, за розпорядженням голови обласної ради від 11.11.2011. № 781-р 7 грудня 2011 
року в Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному 
театрі імені Івана Франка відбулося урочисте зібрання представників органів місцевого 
самоврядування, присвячене Дню місцевого самоврядування, на якому було вручено 
дипломи переможцям другого конкурсу проектів і програм розвитку місцевого 
самоврядування, нагороджено представників органів місцевого самоврядування області, 
представлено експозицію “Місцеве самоврядування в області”. 

Окрім того, у зв’язку з відзначенням 26 листопада 2011 року Дня пам’яті жертв 
голодоморів, з метою вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу головою 
обласної ради було прийнято розпорядження від 23.11.2011. № 818-р “Про вшанування в 
області пам’яті жертв голодоморів”. 

Важливим є також прийняття головою обласної ради розпорядження від 26.12.2011. 
№ 975-р “Про відзначення в області 103-ої річниці від дня народження Провідника ОУН 
Степана Бандери”. 

За період з січня по листопад 2012 року голова обласної ради прийняв 
946 розпоряджень, з них: з основної діяльності – 750, з особового складу – 52, про надання 
відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради – 101 і про 
відрядження – 43. 

За ініціативою голови обласної ради Олександра Сича та на виконання виданого ним 
розпорядження в області були проведені заходи з відзначення 83-ої річниці створення ОУН 
та 100-річчя з дня народження голови Проводу ОУН Ярослава Стецька. 

За звітний період 2011 року прийнято також 169 розпоряджень голови обласної ради про 
виділення коштів з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень для надання 
матеріальної допомоги громадянам області. Протягом січня-листопада 2012 року таких 
розпоряджень було видано 523. 

Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено відзнаками 
голови обласної ради, серед яких: 27 Подяк голови Івано-Франківської обласної ради, 201 
Грамота голови Івано-Франківської обласної ради, 26 Цінних подарунків голови Івано-
Франківської обласної ради.  

Окрім того, з листопада 2011 по листопад 2012 року головою обласної ради спільно з 
головою обласної державної адміністрації прийнято 112 розпоряджень. Це, зокрема, про 
відзначення в області Дня Героїв, 16-ої річниці Конституції України, 21-ої річниці 
незалежності України, 70-ої річниці створення УПА та Дня українського козацтва, про 
нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради з нагоди 
професійних свят та ювілейних дат тощо.  
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6. Взаємодія Івано-Франківської обласної ради 
з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями 

 
Івано-Франківській обласній раді та Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації, незважаючи на окремі політичні розбіжності й специфіку в політичному 
спектрі, вдалося об'єднати зусилля для підтвердження практичними справами задекларованої 
співпраці з вирішення проблем соціально-економічного розвитку області. Водночас, будучи 
своєрідним ретранслятором світоглядних та політичних настроїв населення краю, обласна 
рада однозначно не могла не реагувати на загальнонаціональні проблеми, на ті численні 
антинаціональні, антисоціальні, антидемократичні тенденції і процеси, які сьогодні на 
найвищому рівні відбуваються в нашій державі й виконувати які так чи інакше зобов’язана 
уся виконавча вертикаль. Більше того, коли ми стверджуємо, що демократія є владою 
народу, то саме органи місцевого самоврядування, виступаючи від імені громади, яка їх 
обрала, першочергово покликані рішуче висловити свою критичну думку щодо руйнування 
демократичних здобутків, плюндрування української мови, культури й історії. 

В той же час, продовжуючи практику, яка склалася, Івано-Франківська обласна рада 
спільно з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією беруть участь у спільних 
нарадах, зустрічах з офіційними делегаціями з інших регіонів України та з-за кордону, 
потенційними інвесторами, офіційних та урочистих заходах. Керівництво обласної ради, 
депутати систематично беруть участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації. 
Водночас, голова, заступники голови обласної державної адміністрації беруть активну участь 
у пленарних засіданнях сесій обласної ради, засіданнях постійних комісій. За участю 
працівників місцевих державних адміністрацій, начальників управлінь, відділів проводяться 
Єдині дні депутата. 

 
Значну увагу керівництво Івано-Франківської обласної ради приділяє взаємодії обласної 

ради з органами місцевого самоврядування області. Дієво у звітному періоді функціонувала 
створена минулого року з ініціативи голови обласної ради Олександра Сича Консультативна 
рада з питань місцевого самоврядування. 

Зокрема, було проведено 2 її виїзних засідання, під час яких учасниками 
обговорювалися актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні, 
напрацьовувалися узгоджені підходи до вирішення проблемних питань соціально-
економічного розвитку територіальних громад та підвищення рівня життя населення області. 

Так, 1 березня 2012 року у м. Галичі під час засідання Консультативної ради її члени 
мали можливість ознайомитися з досвідом роботи Галицької районної ради та районної 
державної адміністрації з питань соціально-економічного та культурного розвитку району, 
обговорити Програму соціально-економічного і культурного розвитку області на 2012 рік та 
основні напрями розвитку області на 2013 і 2014 роки. 

Членів Консультативної ради поінформували про стан реалізації проектів та програм 
обласного Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, про 
проведення І-ІІ етапів ІІ Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного 
значення), селищних та сільських рад. 

Голови районних рад та міські голови мали також змогу побачити, як працює найбільше 
промислове підприємство району – Бурштинська ТЕС, відвідали національний заповідник 
“Давній Галич” у с. Крилос Галицького району, ознайомилися з роботою приватного 
сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” у с. Дитятин та форельного 
господарства приватного акціонерного товариства “Більшівці-риба”. 

7 червня 2012 року відбулося виїзне засідання Консультативної ради з питань місцевого 
самоврядування на базі Тлумацької районної ради, під час якого керівники району 
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ознайомили гостей із соціально-економічним розвитком району та баченням шляхів розвитку 
Тлумаччини. 

Великі перспективи, і не тільки для цього району, відкриває освоєння туристично-
рекреаційних можливостей Дністровського каньйону. У зв’язку з цим члени 
Консультативної ради обговорили питання про пріоритети і завдання розвитку 
Дністровського регіонального ландшафтного парку. Найважливіше з них – розробка проекту 
для впорядкування та нанесення меж, розмежування зони природоохоронної, рекреаційної та 
господарської діяльності на території парку. 

Окрім того, учасники засідання ознайомилися з досвідом Тлумаччини у впровадженні в 
районі проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, побували на 
найбільш вагомих для району підприємствах. 

Варто також зауважити, що Івано-Франківська обласна рада, її виконавчий апарат, й 
надалі продовжують практику надання активної методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування. Одним із її характерних виявів є організація та проведення працівниками 
виконавчого апарату обласної ради різноманітних навчань, спільних семінарів із депутатами 
районних, сільських, селищних рад, сільськими, селищними головами, секретарями 
сільських, селищних рад. 

Зокрема, такого роду семінари з вивчення Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції під керівництвом керуючого справами виконавчого апарату обласної ради 
Василя Скрипничука спільно з викладачами кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та 
працівниками управління державної служби в Івано-Франківській та Чернівецькій областях 
Національного агентства з питань державної служби відбулися практично у всіх районах 
області.  

Активно у звітному періоді обласною радою використовувалася й така форма роботи, як 
робочі поїздки керівництва обласної ради у райони та міста області. Основною метою таких 
поїздок було ознайомлення зі станом соціально-економічного розвитку районів та міст, 
діяльністю підприємств та агроформувань, участь у сесіях відповідних районних та міських 
рад, моніторинг діяльності обласних комунальних закладів, хід реалізації проектів та 
програм обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування. 

 
Важливе місце у діяльності Івано-Франківської обласної ради належить забезпеченню 

максимальної прозорості та відкритості обласної ради, здійсненню громадського контролю 
за її діяльністю, а також розвитку ефективної, всесторонньої взаємодії з громадськістю та 
врахуванню громадської думки при вирішенні важливих питань розвитку області, 
налагодженню ефективних механізмів партнерства Івано-Франківської обласної ради з 
інститутами громадянського суспільства. Важливою формою взаємодії обласної ради із 
інституціями громадянського суспільства у призмі ефективної реалізації вище окреслених 
цілей є Громадська рада місцевого самоврядування. Як і Консультативна рада з питань 
місцевого самоврядування, цей консультативно-дорадчий орган при голові обласної ради 
було створено за ініціативи голови обласної ради у минулому році. 

Участь у Раді є добровільною і відкритою для всіх об’єднань громадян, крім політичних 
партій, а до її складу входять представники громадських організацій, легалізованих у 
встановленому законом порядку на території області. Засідання Громадської ради місцевого 
самоврядування скликаються в міру необхідності, але не менше, аніж один раз на півріччя. 
Окрім того, члени ради беруть участь у роботі депутатських комісій з правом дорадчого 
голосу, а також у засіданнях Дня депутата. 

Загалом станом на сьогодні до складу Громадської ради місцевого самоврядування 
входять представники 73 організацій обласного значення.  

У період парламентської виборчої кампанії, з метою уникнення будь-яких спекуляцій, 
засідання Громадської ради не відбувалися. 
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7. Інформація про стан виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування  

 
Підпрограма «Обласний конкурс проектів  

та програм розвитку місцевого самоврядування» 
На реалізацію другого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування відповідно до його результатів, коли переможцями було визнано 60 
проектів, з обласного бюджету виділено 4,2 млн. грн., що майже на 3 млн. грн. більше, аніж 
у минулому році. 

 
Підпрограма “Висвітлення роботи обласної ради 

та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації” 
Укладено 44 договори про співпрацю між обласною радою та засобами масової 

інформації, затверджено відповідні кошторисні призначення на суму 
1 217,5 тис. грн. 

Згідно з поданими засобами масової інформації заявками, станом на 
1 листопада 2012 року профінансовано 37 редакцій на суму 651,1 тис. грн. (53%). Водночас, 
протягом жовтня 2012 року головним фінансовим управлінням обласної державної 
адміністрації не профінансовано видатки обласної ради для надання фінансової підтримки 
ЗМІ (22 редакції) в сумі 273,6 тис. грн.  

 
Підпрограма «Фонд обласної ради 

на виконання депутатських повноважень» 
Загальна сума фонду, затверджена обласною радою при прийнятті обласного бюджету 

на 2012 рік, становить 2,052 млн. грн.  
З цієї суми дві третини Фонду у рівних частинах розподіляються депутатами обласної 

ради, одна його третина – головою обласної ради. 
Одним із напрямів використання коштів Підпрограми є надання адресної матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам. 
За період з 1 січня по 1 листопада 2012 року виділено кошти з фонду обласної ради на 

виконання депутатських повноважень для надання адресної матеріальної допомоги 
громадянам в сумі 1,639 млн. грн., з них 1120,5 тис. грн. – відповідно до клопотань 
депутатів обласної ради та 518,01 тис. грн. – з фонду голови обласної ради (на підставі 
протоколів засідань дорадчої комісії). 

Адресну матеріальну допомогу надано 1471 особі (852 особам – з фонду голови обласної 
ради та 696 особам – з фонду депутатів обласної ради). 

Також відповідно до звернень депутатів придбано та передано школам і сільським радам 
області оргтехніки та іншого обладнання на суму 142 тис. грн. 

Всього з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень станом на 
01.11.2012 року використано 1,781 млн. грн., що становить 87% від затвердженої суми. 
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8. Обласний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 

Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і результатів першого 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, оголошеного 
Івано-Франківською обласною радою в рамках прийнятої першою в Україні регіональної 
програми розвитку місцевого самоврядування в області, була продовжена й у звітному 
періоді. 

 
Так, відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 40-
2/2011 “Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2011-2015 роки”, та рішення Ради Конкурсу з 15 серпня по 21 жовтня 2011 року було 
оголошено другий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. 

Для участі у ньому було подано 138 проектів від 127 місцевих рад на суму 15,9 млн.грн., 
в т.ч. 9,6 млн.грн. з обласного бюджету, 2,5 млн.грн. з місцевих бюджетів і 3,8 млн.грн. від 
організацій-партнерів. 

Враховуючи висновки експертної комісії та пропозиції дирекції і ради Конкурсу, голова 
обласної ради визнав переможцями 60 проектів з 60 місцевих рад на суму 7,6 млн.грн., в т.ч. 
4,2 млн.грн. з обласного бюджету, 1,2 млн.грн. з місцевих бюджетів і 2,2 млн.грн. від 
організацій-партнерів. 

Більшість переможців здійснюють роботи із заміни вікон і дверей на енергоощадні, 
ремонтні роботи – 34 проекти; 

– 11 проектів щодо благоустрою території, прибирання сміття і встановлення вуличного 
освітлення; 

– 13 проектів у галузі спорту. 
Станом на 1 листопада 2012 року 32 проекти виконані, по 28 триває виконання і їх 

реалізація очікується до кінця листопада цього року. 
 
Третій обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було 

оголошено 01.02.2012 р. Тривав він до 31.08.2012р. Для участі у конкурсі було подано 135 
проектів від 114 місцевих рад на суму 16,7 млн.грн., в т.ч. 9,5 млн.грн. з обласного бюджету, 
2,5 млн.грн. з місцевих бюджетів і 4,7 млн.грн. від організацій-партнерів. 

Найбільше проектів подано Богородчанським (19), Надвірнянським (16), Тисменицьким 
і Рогатинським (по 13) та Городенківським (11) районами. 

Аналізуючи тематику поданих проектів слід відмітити декілька найбільш характерних 
сфер їх спрямування: 

– ремонт, заміна вікон і дверей у дитсадках, школах, будинках культури і ФАПах – 85 
проектів; 

– благоустрій території, прибирання сміття – 11 проектів; 
– спорт – 21 проект; 
– встановлення вуличного освітлення – 12 проектів; 
– інші – 6 проектів. 
 
Відповідно до положень про обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща 

спортивна громада” та “Краща етнокультурна громада”, затверджені рішенням обласної ради 
від 30.12.2011. № 385-12/2011, та рішення Ради обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування з 1 лютого 2012 року вперше оголошено обласні 
конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада” та “Краща 
етнокультурна громада”. 
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Загалом на конкурси було подано 37 заяв, з них на: 
– “Краща спортивна громада” – подано 13 заяв; 
– “Громада кращого довкілля” – подано 9 заяв;  
– “Краща етнокультурна громада” – подано 15 заяв, серед яких по етнокультурному 

регіону: 
– Гуцульщина – 2 заявки; 
– Покуття – 5 заявок; 
– Опілля і Бойківщина – по 4 заявки. 
 
Відтак, замість одного конкурсу сьогодні місцеві громади мають можливість 

зреалізувати себе одразу в чотирьох, що дає змогу кожній з них більш ефективно та 
оперативно вирішувати найбільш наболілі та нагальні місцеві проблеми. Разом з тим, слід 
відзначити, що не всі місцеві громади спромоглися вчасно зреалізувати свої проекти. На 
жаль, станом на листопад 2012 року через різного роду суб’єктивні причини все ще не 
завершені роботи Яблуницькою сільською радою Яремчанської міської ради та 
Ілемнянською сільською радою Рожнятівського району по проектах-переможцях першого 
обласного конкурсу, що тимчасово унеможливлює їх участь в наступних конкурсах проектів 
та програм місцевого самоврядування. 

 
 

Порівняльна таблиця участі органів місцевого самоврядування 
в обласних конкурсах проектів 

 Показник 
І 

Конкурс 
ІІ 

Конкурс 
ІІІ 

Конкурс 

1 Кількість місцевих рад, які взяли участь 112 127 114 

2 Кількість поданих проектів 131 138 135 

3 
Проекти у сфері: 
Ремонт, заміна вікон і дверей у дитсадках, 
школах, будинках культури і ФАПах 

64 82 85 

4 Благоустрій території, прибирання сміття 25 13 11 

5 Встановлення вуличного освітлення 13 12 12 

6 Спорт 15 21 21 

7 
Загальна сума коштів на реалізацію проектів, 
млн.грн., в т.ч.: 

10,7 15,9 16,7 

8 Обласний бюджет 6,2 9,6 9,5 

9 Місцеві бюджети 2,5 2,5 2,5 

10 Кошти організацій-партнерів 2,0 3,8 4,7 
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Порівняльна таблиця 
активності місцевих рад в обласних конкурсах проектів 

Райони, міста 
І Конкурс, 

к-сть проектів 
ІІ Конкурс, 

к-сть проектів 
ІІІ Конкурс, 

к-сть проектів 
+, - 

Богородчанський 3 13 19 + 6 

Верховинський 7 2 6 + 4 

Галицький 7 14 7 - 7 

Городенківський 10 9 11 + 2 

Долинський 12 11 7 - 4 

Калуський 7 8 2 - 6 

Коломийський 10 11 8 - 3 

Косівський 13 11 6 - 5 

Надвірнянський 10 6 16 + 10 

Рогатинський 15 13 13 - 

Рожнятівський 5 8 9 + 1 

Снятинський 3 6 6 - 

Тлумацький 8 8 5 - 3 

Тисменицький 11 12 13 + 1 

Івано-Франківськ 4 1 3 + 2 

Болехів 3 3 4 + 1 

Яремче 3 2 0 - 2 

Всього 131 138 135 - 3 

 



54 

9. Співпраця Івано-Франківської обласної ради 
з органами місцевого самоврядування інших регіонів, 

міжнародне співробітництво 

 
Співробітництво з обласними радами інших регіонів протягом звітного періоду здійсню-

валося передусім у рамках Української асоціації районних та обласних рад, одним із членів 
правління якої обрано голову Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича.  

У процесі свого функціонування Асоціація покликана координувати діяльність органів 
місцевого самоврядування при вирішенні питань, що відповідають інтересам усіх або 
значної кількості територіальних громад, місцеві ради яких є членами Асоціації, розробляє 
та вносить до органів державної влади пропозиції щодо державної 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. Зокрема, у зв’язку з цим, на засіданні Асоціації 10 
лютого цього року в м. Києві голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич взяв 
участь в обговоренні та надав власну оцінку проекту нового Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування». 

Івано-Франківською обласною радою було також продовжено започатковану 
конструктивну співпрацю із сусідніми областями, передусім Львівською, Тернопільською та 
Чернівецькою. В рамках підписаної між окресленими суб’єктами минулого року угоди 
триває спільна робота щодо збереження природних екосистем, розвитку туристичного та 
рекреаційного потенціалу Дністровського каньйону.  

З метою вивчення досвіду Івано-Франківської обласної ради в питанні розвитку 
місцевого самоврядування Прикарпаття 8-9 лютого 2012 року відвідав голова Вінницької 
обласної ради Сергій Татусяк. Він ознайомився із Програмою розвитку місцевого 
самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки, її основними результатами, 
досягнутими у 2011 році, практикою організації та проведення обласних конкурсів проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування. За результатами візиту сторони також 
досягли домовленості про продовження співпраці на найвищому рівні, важливим свідченням 
чого має стати офіційний обмін делегаціями керівників органів місцевого самоврядування 
Івано-Франківської та Вінницької областей.  

Протягом звітного періоду обласною радою була продовжена цілеспрямована робота й у 
напрямку розвитку міжнародного співробітництва, налагодження взаємодії з нашими 
закордонними партнерами. 

Зокрема, у лютому 2012 року делегація представників органів місцевого самоврядування 
Івано-Франківщини під керівництвом першого заступника голови Івано-Франківської 
обласної ради Василя Гладія, з метою налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці 
з органами місцевого самоврядування Республіки Польща, відвідала з офіційним візитом 
Поморське та Сілезьке воєводства. Учасники делегації в рамках візиту зустрілися з 
керівниками органів місцевого самоврядування Поморського воєводства, керівництвом 
Ченстоховського повіту Сілезького воєводства, провели зустрічі з Генеральним консулом 
України в Ґданську Мироном Янківим та Генеральним консулом України в Кракові Віталієм 
Максименком. За їх результатами сторонам вдалося досягти цілої низки домовленостей у 
сфері розвитку місцевого самоврядування, було підведено підсумки десятилітньої співпраці 
Ченстоховського повіту із Снятинським районом, обговорено основні напрямки співпраці на 
наступний період.  

Делегація зустрілася також з керівництвом Центру інформації та промоції Кашубського 
регіону «Шимбарк», який, як відзначають фахівці, може служити прикладом популяризації 
та промоції туристичних можливостей регіону. Сторони досягли згоди про можливість 
поїздки керівників органів місцевого самоврядування нашої області до цього центру з метою 
ознайомлення із практикою діяльності та впровадження позитивних напрацювань польських 
партнерів на Прикарпатті. 
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Окрім того, було досягнуто домовленості про інтенсифікацію співпраці між Кашубським 
народним університетом та органами місцевого самоврядування Івано-Франківської області.  

Доцільно зауважити, що Кашубський народний університет уже має певний досвід 
реалізації спільних проектів з органами місцевого самоврядування нашої області. У 2007 
році спільно із Західноукраїнським ресурсним центром було зреалізовано проект 
«Культурно-природнича спадщина – рушійна сила розвитку малих батьківщин. Кашубський 
досвід, як поштовх для сільських територій Західної України», учасниками якого стали 
с. Узин Тисменицького району та с. Старуня Богородчанського району. Відтак, уже 
найближчим часом керівництво Кашубського народного університету відвідає Івано-
Франківську область для вивчення та аналізу можливостей участі у спільних проектах 
органів місцевого самоврядування Івано-Франківщини та громадських організацій, які 
займаються проблематикою розбудови громадянського суспільства і сталого розвитку 
регіону.  

20-23 лютого 2012 року в області відбулося виїзне засідання робочої групи Комітету 
Верховної Ради України з парламентського співробітництва між Україною та ЄС з питань 
місцевої та регіональної реформи, в якому взяли участь депутати обласної ради, народні 
депутати України та представники Європарламенту. У ході засідання обговорювалися 
питання обміну досвідом та окреслення перспектив впровадження місцевої та регіональної 
реформи в Україні. 

21 лютого цього року за участю керівництва обласної ради та обласної державної 
адміністрації відбулася робоча зустріч з представниками іноземних організацій «InDevelop-
IPM» (Швеція) та ТзОВ «НІРАС-Україна» щодо можливої участі Івано-Франківської області 
у проекті із впровадження ґендерного бюджетування на регіональному рівні. Проект 
передбачає врахування ґендерних аспектів у процесі формування бюджету території й 
дозволить забезпечити рівний та справедливий доступ до ресурсів різних ґендерних груп.  

5-6 березня 2012 року в області перебувала офіційна делегація Підкарпатського 
воєводства (Республіка Польща) на чолі з Маршалком М.Карапитою. Під час зустрічі з 
керівництвом обласної ради та обласної державної адміністрації розглядалися питання 
розширення співпраці та розробки заходів з активізації угоди про міжрегіональне 
співробітництво. 

30 травня-1 червня цього року в області перебувала офіційна делегація Генерального 
консульства Словацької Республіки в Ужгороді та підприємницьких кіл Словаччини з метою 
проведення українсько-словацького бізнес-форуму, під час якого відбулася презентація 
економічного, інвестиційного, туристичного та культурного потенціалу Івано-Франківської 
області. 

6-8 червня 2012 року в області перебувала офіційна делегація регіону Алгарве 
(Португальська Республіка) на чолі з Президентом Муніципальної палати м.Фару п.Жозе 
Макаріу Коррейя з метою налагодження двосторонніх контактів з португальськими 
партнерами, поглиблення українсько-португальського співробітництва на міжрегіональному 
рівні. 

5-6 вересня 2012 року в Польщі в рамках XXII Економічного форуму відбулося п'яте 
пленарне засідання конференції "Європа Карпат", на якій презентували проект міжнародного 
центру зустрічей у с. Микуличин Яремчанської міської ради та проект відновлення 
астрономічної обсерваторії на горі Піп-Іван. Головною метою цьогорічної конференції 
"Європа Карпат" стала дискусія і надання практичних рекомендацій щодо механізмів 
розвитку гірських районів Карпат. В роботі конференції взяв участь депутат обласної ради, 
голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, 
архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства Ігор Олійник. 

21-23 вересня цього року на запрошення голови Івано-Франківської обласної ради 
Олександра Сича на Прикарпатті з офіційним візитом перебувала делегація Опольського 
воєводства Республіки Польща. Під час зустрічі членів делегації з керівництвом області 
сторонами було відзначено, що з часу підписання в жовтні 2001 року у м. Ополє Угоди про 
міжрегіональну співпрацю між Івано-Франківською областю та Опольським воєводством 
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вже вдалося досягти достатньо вагомих результатів у галузях малого і середнього бізнесу, 
освіти і культури, туризму, обміну молодіжними делегаціями, сільського господарства. 

В ході офіційного візиту відбулося також спільне засідання постійної комісії обласної 
ради з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму і 
комісії сеймику Опольського воєводства з питань міжнародної співпраці та промоції регіону, 
де сторони обговорили принципи подальшої співпраці між Івано-Франківщиною та 
Опольським воєводством у сферах розвитку туризму і торгово-економічних відносин. 
Досягнуто домовленості про спільний обмін досвідом щодо популяризації туристичної 
привабливості регіонів. 

Окрім того, протягом перебування на Прикарпатті офіційна делегація Опольського 
воєводства побувала на фестивалі «Смачний Спас» і ХХ Гуцульському фестивалі у селищі 
Верховина, зустрілася із представниками польських національно-культурних товариств та 
поклала квіти до пам’ятника жертвам польської інтелігенції, розстріляної нацистами поблизу 
с. Рибне Тисменицького району.  

За підсумками візиту голова сеймику Опольського воєводства Богуслав Вєрдак та 
маршалок Опольського воєводства Юзеф Себеста надіслали на ім’я голови Івано-
Франківської обласної ради Олександра Сича подячний лист, в якому висловили вдячність 
обласній раді та її керівництву за запрошення й організацію візиту офіційної делегації, 
відзначивши, що протягом перебування в нашій області члени делегації одержали 
можливість вкотре переконатися в гостинності Прикарпатського краю, його багатих 
культурних та фольклорних традиціях, туристичній привабливості, ознайомитися з 
господарським розвитком та соціально-економічними можливостями області, досвідом 
самоврядування місцевих громад.  

Сьогодні на території області у стані реалізації перебувають три великі українсько-
польські проекти: відновлення обсерваторії на горі Піп-Іван, будівництво українсько-
польського центру зустрічей молоді обох країн у с. Микуличин, а також створення 
міждержавного інституту Карпат. 

В цілому, протягом звітного періоду область відвідали 12 іноземних делегацій, які 
зустрілися з керівництвом області (обласної ради та обласної державної адміністрації) і 
представниками ділових кіл Прикарпаття. Головна увага під час цих зустрічей приділялася 
питанням взаємовигідного співробітництва, розвитку торговельно-економічних, туристичних 
та культурних зв'язків. 
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10. Проведення днів депутата  
та діяльність депутатів обласної ради 

в адміністративно-територіальних одиницях області 

Відповідно до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 5-1/2010 «Про Єдиний день 
депутата» та розпорядження голови обласної ради від 31.01.2011 № 24-р «Про організацію 
діяльності депутатів в адміністративно-територіальних одиницях області», для здійснення 
депутатських повноважень депутатами обласної ради в багатомандатному та одномандатних 
мажоритарних виборчих округах, кожного третього четверга місяця проводиться Єдиний 
день депутата в області.  

У цей день з метою ефективнішого розв’язання життєво важливих питань 
територіальних громад та мешканців області, спілкування з електоратом, депутати обласної 
ради у виборчих округах та адміністративно-територіальних одиницях області проводять 
особистий прийом виборців, приймають звернення та заяви громадян, надають різноманітні 
консультації та роз’яснення, інформують про роботу обласної ради та свою депутатську 
діяльність. Робота з виборцями в окрузі – один з найбільш відповідальних обов'язків 
народних обранців. І не важливо – обраний він за партійним списком чи безпосередньо по 
мажоритарному округу.  

За звітний період проведено 12 Єдиних днів депутата в області, а від початку обрання 
обласної ради шостого демократичного скликання депутати мали змогу зустрітися з 
виборцями під час 22 таких днів. 

Інформацію про свою роботу в округах депутати подають обласній раді. Загалом, за 
звітний період, депутатами проінформовано про проведені 232 зустрічі та особистих 
прийоми, на яких побувало 1 тисяча 583 особи. А відповідно від початку каденції обласної 
ради шостого скликання, за інформацією, поданою обласній раді, таких зустрічей було понад 
шістсот (601) та здійснено особистий прийом близько п’яти тисяч (4883) громадян. 

Виборці переважно звертаються до депутатів за допомогою у вирішенні питань 
соціального захисту, наданні одноразової грошової допомоги малозахищеним верствам 
населення, сприянні у розв’язанні земельних спорів, працевлаштуванні.  

Неодноразово наші краяни у зверненнях до депутатів обласної ради порушують питання 
загальногромадського характеру: благоустрою та стану дорожнього покриття вулиць, 
реформування житлово-комунальної сфери, перспективи проведення медичної та земельної 
реформи, розвитку області загалом. 
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11. Робота із депутатськими запитами, 
зверненнями громадян 

Відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 
21-22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутати обласної ради протягом 
звітного періоду продовжили активно послуговуватися своїм правом на депутатські запити. 
В цілому, з початку скликання прийнято 210 рішень за запитами депутатів, в тому числі 117 
у звітному періоді, що на 24 більше, ніж минулого року. Своїм правом скористались 72 
депутати або 63% від загального складу ради. 

Зростання кількості депутатських запитів свідчить про підвищення активності та 
особистої відповідальності депутатів перед виборцями та тими політичними силами, які 
делегували їх до складу обласної ради. 

Найактивнішими серед депутатів у цьому аспекті були: Олександр Левицький, Сергій 
Адамович, Василь Скрипничук, Василь Попович, Ольга Бабій, Іван Шкіндюк, Руслан Зелик, 
Манолій Піцуряк, Ярослав Єфімчук, Віктор Неміш. 

Аналіз виконання депутатських запитів засвідчує певну їх дієвість, що сприяло 
вирішенню низки існуючих проблем. Позитивною й ефективною з точки зору контролю 
стала практика аналізу реалізації депутатських запитів на кожній сесії обласної ради. Проте, 
лише кожен третій запит, прийнятий у звітному періоді, виконаний, нерідко рада і депутати 
отримують формальні відписки, свідченням чого є й те, що у звітному періоді жоден 
керівник установи чи організації не прозвітував перед депутатами про виконання рішення 
ради. На жаль, необхідно визнати й те, що в окремих випадках і нам, депутатам обласної 
ради, не вистачало більш зваженого підходу до реальності виконання того чи іншого 
депутатського запиту. 

 
Що стосується звернень громадян, то за період з 20.10.2011 року по 31.10.2012 року їх 

до обласної ради надійшло 1693.  
За звітний період головою обласної ради проведено 9 прийомів громадян з особистих 

питань, на яких прийнято 147 мешканців краю. У зв’язку з тим, що на прийом громадян з 
особистих питань найбільше звертаються жителі міста Івано-Франківська, головою обласної 
ради запроваджено практику проведення прийому спільно з керівництвом Івано-
Франківської міської ради для надання роз’яснень та швидшого вирішення порушених 
заявниками питань. 

 
У зверненнях громадяни порушили 1712 питань, що стосувалися, зокрема:  
– надання матеріальної допомоги для покращення побутових умов проживання, 

лікування, в тому числі складного оперативного лікування в науково-медичних 
закладах держави, та інші питання соціального захисту (1167); 

– АПК та земельних відносин (73); 
– комунального і шляхового господарства (79); 
– забезпечення житлом (23); 
– будівництва та реконструкції (15); 
– транспорту (7); 
– науки і освіти (21); 
– радіомовлення (1); 
– спорту, культури і мистецтва (46); 
– охорони здоров’я (21); 
– екології та природних ресурсів (40); 
– праці та заробітної плати (26); 
– забезпечення законності та охорони правопорядку (73); 
– діяльності місцевих органів самоврядування та держадміністрацій (28); 
– діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин (9); 
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– реабілітації (4); 
– інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (3); 
– адміністративно-територіального устрою (1); 
– інші (75). 

 
Найбільше звернень від жителів області надійшло з м. Івано- Франківська – 589, 

Тисменицького району – 131, Снятинського району – 125, Долинського району – 121, 
Надвірнянського району – 111, Косівського району – 100, Верховинського району – 72, 
Богородчанського району – 70, Коломийського району – 60, Галицького району – 58, 
Калуського району – 46, Городенківського району – 43, Рожнятівського району – 37, м. 
Калуша – 32, Тлумацького району – 31, м. Коломиї – 26, м. Яремчі – 11, Рогатинського 
району – 11, м. Болехова – 7, з інших областей - 8, надійшло електронною поштою – 4. 

 
За відповідний період проведено 14 засідань дорадчої комісії обласної ради з питань 

виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови обласної ради, на 
яких розглянуто 1158 заяв жителів області і виділено 854 600 (вісімсот п’ятдесят чотири 
тисячі шістсот) гривень. Жодне із звернень не залишилося поза увагою.  
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12. Заходи обласної ради, спрямовані на вшанування 
видатних особистостей українського народу, 

інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

Важливими завданнями, що їх у своїй діяльності прагне зреалізувати Івано-Франківська 
обласна рада шостого демократичного скликання, є пошук дієвих шляхів підвищення 
фаховості та управлінської компетенції в державотворчих процесах, формування структури 
громадянського суспільства для єдиного духовного простору, утвердження гуманістичних 
принципів, високої моралі, національної самосвідомості та патріотизму, сприяння розвитку 
позитивних тенденцій у культурно-духовній сфері суспільного життя Прикарпаття.  

 
Депутати обласної ради, беручи у своїй переважній більшості активну участь у 

суспільно-політичному житті краю, протягом звітного періоду неодноразово долучались до 
проведення різноманітних духовних, культурних, мистецьких, освітніх, літературних заходів 
та акцій. 

 
Зокрема, серед заходів, у яких протягом окресленого періоду взяло участь керівництво 

обласної ради, можна виокремити такі: 
– відзначення в області 103-ої річниці від дня народження Провідника ОУН Степана 

Бандери; 

– урочисте відкриття меморіальної дошки Патріарху Української Греко-Католицької 
Церкви Йосипу Сліпому; 

– презентація книги відомого українського історика, професора та письменника 
Володимира Сергійчука «Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів 
державної безпеки 1939-1987 років»; 

– урочистості з нагоди 74-ої річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола; 

– урочисте віче з нагоди 93-ої річниці проголошення Акту Злуки Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – Дня Соборності України; 

– відзначення 100-річчя від дня народження Героя України Олекси Гірника;  

– урочиста академія в Івано-Франківській обласній філармонії з нагоди 
83-ої річниці створення ОУН та 100-річчя від дня народження голови Проводу ОУН 
Ярослава Стецька; 

– відзначення 100-річчя з дня заснування скаутської організації «Пласт»; 

– урочисте відкриття у м. Івано-Франківську пам’ятника «Пластунам, що не зламали 
своїх присяг»; 

– урочистості з нагоди 198-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка; 

– участь у заходах з нагоди 26-ої річниці Чорнобильської катастрофи; 

– святкові заходи з нагоди 350-річного ювілею від дня заснування міста Івано-
Франківська; 

– урочистості з нагоди Дня Героїв; 

– святкування Дня Матері; 

– відзначення 16-ої річниці Конституції України; 

– проведення мітингу-реквієму пам’яті жертв комуністичних репресій в Дем’яновому 
лазі; 

– участь у віче-реквіємі з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території – 
інших держав та 23-ої річниці виведення військ з Республіки Афганістан; 

– участь в освяченні відновленого пластового табору-музею «Сокіл» у 
с. Гриньківці Рожнятівського району; 
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– святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України; 

– відкриття та освячення в мікрорайоні Опришівці пам’ятної дошки одному із 
засновників місцевого територіального комітету Ярославу Василишину; 

– урочисті заходи з нагоди відзначення 156-ої річниці від дня народження видатного 
українського письменника та поета, громадського діяча Івана Франка; 

– відзначення 70-ої річниці Української Повстанської Армії та Дня українського 
козацтва; 

– відкриття пам’ятника командиру Корпусу Січових Стрільців, керівнику Української 
Військової Організації, засновнику Організації Українських Націоналістів та 
першому Голові Проводу ОУН полковнику Євгену Коновальцю. 

 
Протягом звітного періоду керівництво обласної ради взяло також участь у Великому 

Йорданському Водосвятті в Гошеві, першій Всеукраїнській Патріаршій прощі до Галицької 
Чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос, урочистій Архієрейській Божественній Літургії 
з нагоди освячення головної святині Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ – 
катедрального собору Преображення Христового. 

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич 2 березня 2012 року виступив 
із доповіддю на ІV Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю у рамках 
теми «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української 
держави» «Національна революція: загальноєвропейська традиція та український 
контекст». Головною метою конференції було визначено консолідацію наукових знань про 
«революцію» і розвиток українського націоналізму, розгляд бачення перспективи 
революційних змін на сучасному етапі становлення Української держави.  

Окрім того, слід відзначити участь голови обласної ради у науково-практичному 
семінарі на тему «Заробітчани Івано-Франківщини – минуле і сьогодення», що проводився 
Українською Всесвітньою Координаційною Радою в Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу, засіданні круглого столу «Нова українська родина», 
Всеукраїнській конференції «Наука і влада: реформи регіонального рівня», організаторами 
якої виступили Національне агентство України з питань державної служби, Івано-
Франківська обласна рада та обласна державна адміністрація, а також Яремчанська міська 
рада і магістратура державної служби Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, науковій конференції «Досвід країн Центрально-Східної Європи у 
вступі до Європейського Союзу: реалії для України», організованої та проведеної 
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, науково-практичній 
конференції, присвяченій 70-річчю створення УПА "Українська повстанська армія – 
феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.", Міжнародній науково-практичній 
конференції "Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону", організатором яких 
виступив той ж таки Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

Доцільно також виокремити участь керівництва обласної ради в урочистому відкритті 
Міжнародного турніру з настільного тенісу «Кубок Карпат – 2012», відкритті сучасного 
спортивного майданчика в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання, вшануванні 
40-річчя перемоги івано-франківського «Спартака» у першості України 1972 року, 
нагородженні місцевих спортсменів, призерів ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні, 
урочистому святкуванні 10-річчя від дня заснування НФК «Ураган» та БК «Говерла». 

 
Протягом звітного періоду керівництво обласної ради взяло участь й у проведенні 

різноманітних культурно-мистецьких заходів:  
– III Різдвяного фестивалю “Коляда на Майзлях” (м. Івано-Франківськ); 

– ХІІІ регіонального фестивалю оркестрів народних інструментів “Кобзареві струни” 
(селище Рожнятів); 

– фестивалю майстрів мистецтв “Прикарпатська весна-2012”; 

– врученні обласної премії ім. Я. Лукавецького в галузі образотворчого мистецтва; 
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– врученні обласної премії ім. В. Стефаника в галузі літератури; 

– IV Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю “Родослав”;  

– фестивалю “Яворина – 2012”; 

– святкуванні 950-річчя м. Тисмениці; 

– святкуванні 600-річчя с. Космач Косівського району; 

– Всеукраїнського фестивалю “Червона рута”; 

– V обласного відкритого фестивалю аматорського мистецтва “Покутські джерела”; 

– фестивалю “Медовий Спас”; 

– обласного фестивалю стрілецької та повстанської пісні ім. Софії Галечко (м. 
Надвірна); 

– фестивалю “Смачний Спас”; 

– XX Міжнародного Гуцульського фестивалю; 

– святкуванні Всеукраїнського Дня бібліотек. 
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13. Кореспонденція обласної ради 

За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 5880 документів від 
юридичних осіб, з них: 

– 1081 від постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів обласної ради; 

– 795 з обласної державної адміністрації; 

– 734 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного 
значення; 

– 457 з Верховної Ради України, 

– 347 з управлінь обласної державної адміністрації; 

– 326 від обласних установ та організацій; 

– 324 від підприємств області; 

– 205 від підприємств України;  

– 188 від громадських організацій; 

– 146 від сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів; 

– 134 з установ та організацій інших областей України; 

– 91 із судових органів; 

– 65 від народних депутатів України; 

– 58 від вищих, середніх спеціальних учбових закладів, шкіл, проектних інститутів та 
інших навчальних закладів; 

– 52 від установ та організацій культури області; 

– 49 від релігійних громад, духовних семінарій, монастирів, консисторій; 

– 47 з Кабінету Міністрів України; 

– 46 з Державного управління охорони навколишнього природного середовища; 

– 21 з обласних, міських, районних організацій політичних партій.  
 
З вхідної кореспонденції 2306 листів, звернень, запитів, заяв стосувалися господарської 

діяльності, роботи підприємств, економічних реформ, житлово-комунального господарства, 
земельних питань, лісового господарства, надання ліцензій та гірничих відводів, транспорту, 
зв’язку, ремонту та будівництва доріг, екології, 1734 – заяви, звернення обласної ради, 
депутатів, фракцій, груп, політичних партій, громадських організацій, 808 листів та звернень 
з питань фінансування, бюджету, надходження податків та інвестицій, 411 – з питань 
надання приміщень в оренду, збереження, утримання та приватизації майна територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, 347 Законів України, 203 з питань проведення засідань, 
нарад, сесій та ін.  

 
За звітний період від обласної ради надіслано 1673 листи. 
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14. Реалізація громадянами права 
на доступ до інформації за запитом на інформацію 

Івано-Франківська обласна 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. 

У зв’язку із прийняттям Закону України “Про доступ до публічної інформації” було 
розроблено Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним 
запитом в Івано-Франківській обласній раді (розпорядження голови обласної ради від 
11.05.2011. № 295-р). Підготовлені і внесені відповідні зміни до Регламенту Івано-
Франківської обласної ради та затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в 
обласній раді (розпорядження голови обласної ради від 10.08.2012. № 607-р). 

Спільно з Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій та партнерством громадських організацій 
“Новий громадянин” для керуючих справами виконавчих апаратів районних рад було 
проведено навчальний семінар із роз’яснення положень законодавства про доступ до 
публічної інформації та видано навчально-методичні матеріали, призначені для допомоги 
посадовим особам місцевого самоврядування у забезпеченні належного стану інформування 
громадян про діяльність місцевої влади. 

Працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконавчого апарату 
обласної ради на курсах, організованих Івано-Франківським обласним центром перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, прочитано також курс лекцій 
із цієї тематики для посадових осіб місцевого самоврядування – відповідальних за доступ до 
публічної інформації. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», питання, які 
вносилися на розгляд сесій обласної ради, своєчасно розміщувались на інтернет-сторінці 
обласної 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 дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із 
депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем. 

Окрім того, з метою належного забезпечення виконання Закону України “Про доступ до 
публічної інформації” відділ документального забезпечення та контролю виконавчого 
апарату обласної ради визначено відповідальним структурним підрозділом за забезпечення 
доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, 
контроль запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання 
відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної ради та її виконавчого 
апарату. 

За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 27 інформаційних 
запитів: від фізичних осіб – 8, юридичних осіб – 19, в тому числі найбільша кількість запитів 
надійшло від громадських організацій. 

 
23 інформаційні запити надійшли поштою, 1 – електронною поштою, 3 – подано 

особисто. 
 
З них: 
– надано роз’яснення – на 7 запитів; 
– вирішено позитивно – 20 запитів. 
4 інформаційних запити стосувались персональних даних посадових осіб, 5 – 

будівництва міні-ГЕС у Верховинському районі, 5 – законності та прийняття рішень 
обласною радою, 2 – виділення коштів на ремонт доріг, 2 – комунального майна, 2 – роботи 
сайту обласної ради та інші. 



65 

Водночас, заслуговує на увагу і той факт, що на сьогодні в окремих випадках все ж таки 
існує проблема порушення суб’єктами термінів подання на розгляд обласної ради проектів 
рішень. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом обласної 
ради чітко визначені суб’єкти і строки подання відповідних матеріалів – не пізніше, як за 20 
днів (сьогодні це норма Закону України «Про доступ до публічної інформації»). На жаль, 
нерідко проекти важливих для життєзабезпечення області рішень та інших документів 
виконавчий апарат обласної ради одержує за кілька днів, а то й взагалі безпосередньо 
напередодні сесій обласної ради. У зв’язку з цим, виходячи з нагальних потреб, депутати 
обласної ради, не маючи змоги ґрунтовно їх опрацювати до засідання постійних комісій, все 
ж таки змушені вносити їх до порядку денного.  
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15. Управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

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, 
селищ, міст області – ключове питання розвитку економіки області. Фактично при цьому 
мають бути розв’язані три завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної 
власності, раціонального використання комунальної власності та примноження потрібного 
області майна.  

Підвищення ефективності використання комунального майна забезпечується шляхом 
передачі його в оренду фізичним та юридичним особам. Оренда дає змогу максимально 
зберегти це майно від нищення та розкрадання, сприяє розвитку малого і середнього бізнесу, 
створенню нових робочих місць, а відтак зниженню рівня безробіття і головне – є надійним 
джерелом поповнення обласного бюджету коштами від сплати за користування цим майном. 

 
Чіткий порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області та належний контроль за дотриманням орендарем умов договору оренди 
нерухомого майна сприяв підвищенню ефективності його використання, а відтак збільшенню 
обсягів надходжень від оренди. Станом на 1 листопада 2012 року надходження від оренди 
склали всього 4366,0 тис.грн. Із цієї суми до загального фонду обласного бюджету 
перераховано 2600,0 тис.грн. (123,8 % до визначеного обласним бюджетом завдання на 2012 
рік). Крім того, обласною радою забезпечено перерахування частини орендної плати до 
Державного бюджету, як податку на додану вартість, в сумі 700,0 тис.грн., та 
балансоутримувачам – 1066,0 тис.грн.  

 
Станом на 1 листопада 2012 року в обласній раді перебуває на контролі 317 чинних 

договорів оренди нерухомого майна, із них 1 договір оренди цілісного майнового комплексу, 
76 договорів з бюджетними організаціями. Загальна площа переданого в оренду майна 
складає 53242,29 кв.м, із них 7387,3 кв.м – площа цілісного майнового комплексу, 25167,75 
кв.м – у використанні бюджетних організацій.  

 
Як власник і орендодавець майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області, обласна рада здійснює роботу з удосконалення процедури передачі майна в 
оренду, забезпечення проведення її на засадах прозорості та відкритості. З метою 
забезпечення збереження комунального майна, стабілізації ситуації щодо використання 
орендованого комунального майна, захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності у 
сфері здійснення ними господарської діяльності обласна рада рішенням від 06.04.2012. № 
476-13/2012 затвердила Методику розрахунку пропорції розподілу між обласним 
бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

Проводиться робота з укладення нових договорів оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та постійного контролю за 
своєчасною сплатою орендної плати до обласного бюджету. Упродовж звітного періоду 
укладено 46 нових договорів оренди (21 договір оренди за результатами конкурсу (аукціону) 
та 25 договорів з орендарями, що мають право на оренду без проведення конкурсу 
(аукціону)). 
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Станом на 1 листопада 2012 року проведено 21 конкурс (аукціон) на право оренди майна 
та 129 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки об’єктів оренди та 
забезпечено їх рецензування. 

Здійснюючи претензійно-позовну роботу із захисту інтересів держави в особі обласної 
ради, передано для виконання виконавчою службою Івано-Франківського міського 
управління юстиції накази суду на виконання рішень Господарського суду Івано-
Франківської області на суму 403989,15 грн., виконавчі написи нотаріуса на суму 
157957,41 грн. 

Принцип публічності в орендних відносинах здійснюється через висвітлення на 
інтернет-сторінці обласної ради та в газеті “Галичина” інформаційних повідомлень щодо 
проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна, конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, а також проектів регуляторних актів з питань оренди майна. 

 
Одним із ключових завдань обласної ради на початку 2012 року було проведення 

послідовної роботи в напрямі прийняття нової Програми приватизації. За результатами 
роботи обласною радою прийнято нормативно-правові акти, що регулюють механізм 
проведення приватизації, а саме: рішення від 23.03.2012. № 455-13/2012 “Про стан об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, Програму приватизації 
об’єктів на 2012-2013 роки та Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, що підлягають приватизації”, рішення від 08.06.2012. № 560-15/2012 
“Про затвердження Положення про порядок відчуження та Типового договору купівлі-
продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-
Франківської області”.  

Протягом звітного періоду відповідними рішеннями обласної ради затверджено 
висновки про вартість продажу 12 об’єктів на суму 9723388 грн.  

Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, є комунальною власністю 
та зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету. У листопаді-грудні 2011 року 
надходження до обласного бюджету від приватизації майна склали 1308,5 тис.грн.  

 
Станом на 1 листопада 2012 року, за результатами аукціону, проводиться робота з 

укладення трьох договорів купівлі-продажу майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: будівлі площею 184,4 кв. м на вул. Ковжуна, 41 у 
м. Калуші (ціна продажу 80000,0 грн. з ПДВ), незавершеного будівництва II пускового 
комплексу Долинської районної санітарно-епідеміологічної станції на вул. Обліски, 133 у 
м. Долині (ціна продажу 144000,0 грн. з ПДВ), приміщення другого поверху площею 89,5 кв.м 
на вул. Тринітарській, 11 у м. Івано-Франківську (345000,0 грн. з ПДВ). Разом з тим, 
проводиться робота з укладення двох договорів купівлі-продажу майна, що підлягає 
приватизації шляхом викупу, а саме: приміщення площею 255,4 кв .м на вул. Галицькій, 11 у 
м. Івано-Франківську (ціна продажу 1959072,0 грн. з ПДВ) та приміщення площею 43,83 кв .м 
на вул. Тринітарській, 13 у м. Івано-Франківську (ціна продажу 281694,0 грн. з ПДВ). 
Надходження від приватизації цих об’єктів складатимуть 2809766,0 грн. з ПДВ. 

 
Обласна рада від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснює управління 

об’єктами їхньої спільної власності, переліки яких визначені та затверджені рішенням 
обласної ради від 25.11.2011. № 340-11/2011. Обласна державна адміністрація здійснює 
делеговані повноваження щодо управління майном у сферах охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, культури, освіти і спорту, а також у галузях агропромислового 
комплексу, житлово-комунального господарства, будівництва, торгівлі, транспорту 
відповідно до рішення обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.  

Правові основи управління майном визначені Положенням про управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням 
обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012.  
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Здійснюючи відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада на пленарних 
засіданнях протягом звітного періоду вирішувала питання управління об’єктами права 
комунальної власності щодо продажу та оренди. У звітному періоді обласною радою 
прийнято 37 рішень з майнових питань. 

Як власник майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
обласна рада прийняла рішення про закріплення майна на праві оперативного управління та 
повного господарського відання. Розпорядженням голови обласної ради від 25.06.2012. № 
519-р затверджено типові договори про закріплення (передачу) майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на праві оперативного управління та повного 
господарського відання. З укладення таких договорів проводиться робота з підприємствами, 
установами, організаціями, що є балансоутримувачами нерухомого майна.  

Аналіз роботи обласної ради у сфері управління комунальною власністю свідчить про 
певні напрацювання з питань ефективності управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
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16. Інформація про стан реалізації державної 
регуляторної політики 

Протягом звітного періоду регуляторні акти Івано-Франківською обласною радою не 
приймались. 

 
 

17. Висвітлення діяльності обласної ради 
в засобах масової інформації 

Відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування та з метою забезпечення 
прозорості й відкритості діяльності Івано-Франківської обласної ради у звітному періоді 
було продовжено започатковану минулого року практику укладання договорів про 
співпрацю із засобами масової інформації.  

Наразі такі договори підписані із 44-ома засобами масової інформації з усіх районів 
області та різних форм власності. 

Інтенсифікація співпраці обласної ради із засобами масової інформації сприяє більш 
цілісному, систематичному та всесторонньому висвітленню діяльності обласної ради, роботи 
інших органів місцевого самоврядування області. Свідченням цього є, зокрема, й те, що 
практично щотижня різноманітні повідомлення про обласну раду, висвітлення прийнятих 
обласною радою рішень, діяльності депутатів та керівництва обласної ради знаходять своє 
відображення на шпальтах газет, у телепропросторі та радіоефірах. Лише за перше півріччя 
2012 року у медіа області з’явилося понад 700 інформаційних повідомлень, публікацій та 
сюжетів про діяльність обласної ради. 

Якісного оновлення зазнала й офіційна інтернет-сторінка Івано-Франківської обласної 
ради (www.orada.if.ua). Створена у 2006 році, вона стала четвертою серед аналогічних веб-
сторінок обласних рад нашої держави й на той час була найбільш цілісною і повною за своєю 
структурою. Однак, на сьогодні, враховуючи набутий досвід, об’єктивні процеси та 
закономірні тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства, офіційна інтернет-
сторінка Івано-Франківської обласної ради була модернізована, що дозволило розширити 
об’єм інформації, змінити дизайн зовнішнього вигляду, вдосконалити структуру баз даних. 
Як наслідок, якщо за період від січня до липня 2012 року на веб-сайті обласної ради було 
опубліковано близько 145 інформаційних повідомлень, то лише з серпня по жовтень цього 
року їх кількість вже становила 111 відповідних матеріалів. Разом з тим, з метою 
інтенсифікації та більш цілісного висвітлення діяльності кожного з депутатів у закріплених 
за ними округах, роботи обласної ради в цілому та полегшення журналістам і громадськості 
процесу пошуку необхідної інформації вже незабаром на веб-сайті обласної ради планується 
створення окремих нових підрозділів та рубрик. 

Окрім того, вже звичним стало розміщення на сайті анонсових повідомлень та порядків 
денних всіх засідань депутатських комісій, президії обласної ради, пленарних засідань сесій, 
інших офіційних заходів обласної ради. Всі ці заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й 
представники засобів масової інформації мають на них вільний доступ.  

У звітному періоді була також продовжена практика, коли ще до прийняття Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» ми розпочали розміщувати напередодні 
пленарних засідань сесій обласної ради у спеціально створеному розділі офіційного веб-
сайту обласної ради не тільки порядки денні сесій, а й проекти відповідних рішень. Тепер до 
цього зобов’язує Закон. Всі матеріали, включно з прийнятими депутатами обласної ради 
рішеннями, розміщуються на веб-сайті після завершення сесій. 
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18. Обласна рада у 2013 році 

Основним пріоритетом діяльності Івано-Франківської обласної ради шостого 
демократичного скликання й надалі залишатиметься розвиток місцевого самоврядування на 
Прикарпатті, перетворення його органів на реальні, дієві та ефективні центри управління та 
вирішення проблем місцевих громад, напрацювання системних пропозицій щодо можливих 
шляхів реформування місцевого самоврядування в Україні, розвиток та поглиблення 
започаткованих та напрацювання нових ініціатив.  

Серед першочергових завдань Івано-Франківської обласної ради на 2013 рік можна 
виокремити: 

– забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування шляхом розширення 
обласного конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування і запровадження 
нових форм підтримки місцевих громад на конкурсній основі; 

– посилення контролю з боку депутатів і громади за справедливим розподілом 
бюджетних коштів та ефективним їх використанням; 

– здійснення контролю за станом виконання Кабінетом Міністрів України Угоди щодо 
регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України 
та Івано-Франківською обласною радою на 2011-2015 роки, дотриманням Кабінетом 
Міністрів України своїх фінансових зобов'язань; 

– постійний контроль за безумовним виконанням рішення обласної ради "Про 
соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів національно-визвольних 
змагань, які проживають на території області" від 07.09.2012. № 616-17/2012; 

– завершення процесу реєстрації нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад області та відповідних земельних ділянок; 

– продовження роботи з вирішення ініційованого радою питання щодо будівництва 
сучасного спортивного комплексу в с. Чукалівка Тисменицького району; 

– завершення розробки проекту землеустрою з організації та встановлення меж 
території Дністровського регіонального ландшафтного парку на території 
Тлумацького та Городенківського районів. Утворення спеціальної адміністрації 
ландшафтного парку; 

– формування з метою прийняття обласною радою узгоджених рішень з питань 
погодження спеціальних дозволів на користування надрами та надання гірничих 
відводів вичерпного реєстру корисних копалин, які розвідані на території області; 

– подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії обласної ради 
ходу виконання рішень, прийнятих на виконання депутатських запитів. 


