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1. Загальні положення 

1.1. Склад обласної ради шостого демократичного скликання 

До Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання за ре-
зультатами виборів 31 жовтня 2010 року обрано 114 депутатів за змішаною мажо-
ритарно-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, Партія 
регіонів – 11 мандатів, Українська партія – 12 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, Пар-
тія «За Україну!» – 1 мандат. 

Приємно відзначити, що склад нинішньої ради якісно поліпшився, посилився 
його професіоналізм. Серед депутатів чимало юристів, економістів, медичних пра-
цівників, працівників міністерств та адміністрацій різного рівня. 18 депутатам обла-
сної ради присвоєно вчений ступінь «кандидат наук». Докторами наук є троє депу-
татів – С. Адамович, Д. Дзвінчук, З. Митник. Серед 114 депутатів, що приємно відзна-
чити, – 8 жінок.  

Склад депутатів за віком визначився таким чином: 30 років і менше – 4 депутати 
(наймолодший – О. Загурський, 24 роки, представник ВО «Свобода»), від 31 до 40 ро-
ків – 22 депутати, від 41 до 50 років – 35 депутатів, від 51 до 60 років – 44 депутати, 
від 61 до 70 років – 8 депутатів, від 71 до 80 років – 1 депутат (найповажніший вік у 
п. Д. Захарука, 1940-го року народження, представника ВО «Батьківщина»). 

Івано-Франківська обласна рада може гордитись тим, що у її складі є чимало де-
путатів, які удостоєні високих державних нагород та відзнак, почесних звань. Зокре-
ма, станом на листопад 2011 року різноманітними державними нагородами, відзна-
ками, почесними званнями нагороджено 57 депутатів. 

Відповідно до законодавства та визначених регламентних норм на першій сесії 
обласної ради 25 листопада 2010 року депутати обласної ради за належністю до 
політичних партій об’єдналися у 9 депутатських фракцій:  

– депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (18 депутатів); 

– депутатська фракція «Батьківщина» (16 депутатів); 

– депутатська фракція політичної партії «Наша Україна» (15 депутатів); 

– депутатська фракція Української партії (13 депутатів); 

– депутатська фракція політичної партії «Фронт Змін» (13 депутатів); 

– депутатська фракція Партії регіонів (11 депутатів); 

– депутатська фракція Народної Партії (9 депутатів); 

– депутатська фракція Української Народної Партії (5 депутатів); 

– депутатська фракція партії «Відродження» (5депутатів). 

9 депутатів обласної ради не ввійшли до жодної із зазначених фракцій, зокрема: 
3 депутати, які належать до Української республіканської партії «Собор», 3 депутати, 
які належать до Народного Руху України, 2 депутати, які належать до політичної 
партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» та 1 
депутат, який належать до політичної партії «За Україну!». 
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4 січня 2011 року на другій сесії обласної ради було повідомлено про утворен-
ня депутатської групи «Спільна праця» (8 депутатів), до якої увійшли 6 депутатів 
фракції політичної партії «Наша Україна», 1 депутат від фракції Української Народної 
Партії та 1 позафракційний депутат від політичної партії «За Україну!». 

15 квітня 2011 року було внесено зміни до Регламенту обласної ради в части-
ні, що стосується кількісного складу депутатів, необхідних для утворення депутатсь-
кої фракції. 

Відповідно до нових регламентних норм було утворено ще 3 депутатські фрак-
ції: депутатська фракція Народного Руху України (3 депутати), депутатська фракція 
політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка» (2 депутати) та депутатська фракція «Поступ» (2 депутати від Української 
республіканської партії «Собор»). 

10 червня 2011 року на шостій сесії обласної ради було оголошено про утво-
рення 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. 

Станом на листопад 2011 року в Івано-Франківській обласній раді є 12 депу-
татських фракцій, до яких входять 112 депутатів, та 2 позафракційні депутати (один 
від політичної партії «За Україну!» і один від Української республіканської партії «Со-
бор»). 38 депутатів входять до 2-х депутатських груп («Спільна праця», «Злагода»). 

ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Наша Україна», «Фронт Змін», Народний Рух 
України та один представник політичної партії «За Україну!» сформували неформа-
льну більшість, до якої в процесі діяльності долучилися депутати від партії «УДАР 
Віталія Кличка».  

Сформувавши більшість, яка найбільшою мірою відображає політичні симпатії 
мешканців краю, ми, відштовхуючись від результатів виборів, обрали керівництво 
обласної ради. 25 листопада 2010 року відкритим голосуванням головою Івано-
Франківської ради більшістю голосів було обрано Сича Олександра Максимовича 
(ВО «Свобода»). Відповідно, першим заступником голови обласної ради став Гладій 
Василь Іванович («Батьківщина»), заступником голови обласної ради – Дзеса Остап 
Васильович («Наша Україна»), головою постійної комісії обласної ради з питань бю-
джету, фінансів, податків та інвестицій – Шкварилюк Володимир Васильович 
(«Фронт змін»). 

Ми змогли зробити те, про що постійно говорять українці протягом усіх двадця-
ти років Незалежності України – створити коаліцію з представників націоналістич-
них та національно-демократичних партій і за цивілізованим європейським прин-
ципом поділити між собою повноваження. 

Незважаючи на політичну строкатість депутатського корпусу, нам вдалося 
об’єднати політичні сили, кожна з яких, маючи свою ідеологію, світогляд, програму, 
завдання, таким чином, щоб обласна рада працювала як єдиний цілісний механізм. 
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1.2. Структура і чисельність виконавчого апарату обласної ради 

Протягом звітного періоду виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради 
зазнав часткового оновлення. До апарату обласної прийшли професійно підготовле-
ні фахівці, люди з досвідом та розумінням завдань і вимог сьогодення. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43, статті 58 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з метою оптимізації структури виконавчого 
апарату обласної ради, Івано-Франківська обласна рада рішенням від 10.12.2010. № 
17-1/2010 вирішила внести зміни до рішення обласної ради від 05.06.2009. № 827-
30/2009 «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату та 
управління обласної ради», виклавши додаток до нього у новій редакції: 

 
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 

Чисельн. 

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 

 

На часі постає питання цілісної реорганізації виконавчого апарату обласної ради, 
створення в його структурі окремих нових підрозділів – міжнародних зв’язків і прое-
ктної діяльності, інформаційно-аналітичного сектору. 
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2. Пленарні засідання сесій обласної ради 

2.1. Рішення, прийняті обласною радою шостого демократичного скликан-
ня за звітний період 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія ради. За період з 25 
листопада 2010 по 25 листопада 2011 року відбулося 10 сесій (13 пленарних засі-
дань) обласної ради, з яких 2 – позачергові та 1 – виїзна. 

Так, позачергова третя сесія обласної ради була проведена спільно з районними 
та міськими міст обласного значення радами на Європейській площі у м. Івано-
Франківську, за результатами якої було прийнято звернення обласної ради, район-
них, міських міст обласного значення рад Івано-Франківської області до Президента 
України В. Януковича та Вищого адміністративного суду України щодо намірів ска-
сування Указу Президента України В. Ющенка про присвоєння звання Героя України 
Степану Бандері. 

Сьома сесія обласної ради відбулася у с. Матеївці Коломийського району. На ній 
депутати мали змогу ознайомитися з діяльністю ТзОВ «Прут-Генетик», фермерським 
господарством «Прометей» та специфікою веденням ними господарства на території 
сіл Матеївці та Перерив Коломийського району. На сесії були прийняті важливі рі-
шення щодо розвитку в області аграрного сектора економіки, зокрема: Про регіона-
льну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Іва-
но-Франківській області до 2020 року, Про Програму поліпшення родючості сільсь-
когосподарських угідь Івано-Франківської області на 2011-2015 роки, Про хід вико-
нання комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку 
сільських територій Івано-Франківської області у 2005-2010 роках та на період до 
2015 року, Про заходи щодо розвитку ринку земель. 

До 20-ої річниці Незалежності України була проведена урочиста восьма сесія об-
ласної ради, в роботі якої взяли участь народні депутати Верховної Ради України 
першого скликання, народні депутати України третього скликання та депутати об-
ласної ради першого-п’ятого демократичних скликань. 

На пленарних засіданнях у відповідності до законодавства України та на основі 
Регламенту Івано-Франківської обласної ради, прийнятого рішенням обласної ради 
від 04.01.2011. № 37-2/2011, зі змінами внесеними згідно рішення обласної ради від 
24.03.2011. № 81-4/2011 та від 15.04.2011. № 119-5/2011, вирішувались питання ре-
гіонального масштабу, що виникали в процесі діяльності обласної ради, в інтересах 
реалізації завдань і функцій державної влади та місцевого самоврядування, врахо-
вуючи думку всіх депутатів та територіальної громади. 

Депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради, без огляду на партійну 
приналежність і пов’язані із цим світоглядні розбіжності, є одностайним при вирі-
шенні важливих соціально-економічних проблем. За звітний період обласна рада 
прийняла 289 рішень, в тому числі 20 регіональних програм, що стосуються різно-
манітних сфер розвитку області. Зокрема: 

– Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській обла-
сті на 2011-2015 роки (Рішення обласної ради від 04.01.2011. № 40-2/2011). 

– Про Регіональну програму підтримки малого підприємництва в області на 
2011-2012 роки (Рішення обласної ради від 04.01.2011. № 41-2/2011). 

– Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 
2011 рік (Рішення обласної ради від 18.03.2011. № 73-4/2011). 

– Про регіональну цільову Програму розвитку туризму в області на 2011-2015 
роки (Рішення обласної ради від 24.03.2011. № 74-4/2011). 
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– Про регіональну цільову Програму реформування і розвитку житлово-
комунального господарства області на 2011-2014 роки (Рішення обласної ради 
від 24.03.2011. № 75-4/2011). 

– Про Комплексну програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварій-
но-рятувальної служби Івано-Франківської області до дій за призначенням на 
2011-2015 роки (Рішення обласної ради від 24.03.2011. № 76-4/2011). 

– Про регіональну цільову програму профілактики злочинності на 2011-2015 
роки (Рішення обласної ради від 24.03.2011. № 77-4/2011). 

– Про Програму підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів у Іва-
но-Франківській області на період до 2015 року (Рішення обласної ради від 
24.03.2011. № 78-4/2011). 

– Про довгострокову програму мобілізаційної підготовки Івано-Франківської об-
ласті на 2011-2016 роки (Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 154-
6/2011). 

– Про регіональну цільову програму «Культура Івано-Франківщини» на 2011-
2015 роки (Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 155-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних 
і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки (Рішення обласної ради 
від 10.06.2011. № 156-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму покращення допомоги хворим на хронічну 
мієлоїдну лейкемію на 2011-2013 роки (Рішення обласної ради від 10.06.2011. 
№ 157-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму «Міжнародний центр зустрічей української і 
польської студентської молоді» на 2011-2014 роки» (Рішення обласної ради 
від 10.06.2011. № 158-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму паспортизації пам’яток містобудування та 
архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2011-2015 роки 
(Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 159-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму реставрації пам’яток містобудування та ар-
хітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2011-2015 роки 
(Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 160-6/2011). 

– Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Івано-
Франківській області до 2015 року (Рішення обласної ради від 10.06.2011.  
№ 161-6/2011). 

– Про регіональну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних 
відносин в Івано-Франківській області до 2020 року (Рішення обласної ради 
від 21.06.2011. № 202-7/2011). 

– Про Програму поліпшення родючості сільськогосподарських угідь Івано-
Франківської області на 2011-2015 роки (Рішення обласної ради від 
21.06.2011. № 203-7/2011). 

– Про регіональну цільову Програму підтримки книговидання на 2011-
2015 роки (Рішення обласної ради від 16.09.2011. № 237-9/2011). 

– Про Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна у Івано-
Франківській області на період до 2020 року (Рішення обласної ради від 
16.09.2011. № 238-9/2011). 
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Обласною радою також внесено ряд змін та поправок до вже діючих програм, 
серед яких: 

– Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-
2015 роки (Рішення обласної ради від 24.03.2011. № 79-4/2011). 

– Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.06.2009. № 803-30/2009 
«Про Програму розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області 
до 2015 року» (Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 162-6/2011). 

– Про додаткові заходи на 2011 рік до Програми енергоефективності області на 
2010-2014 роки (Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 163-6/2011). 

– Про внесення змін до рішення обласної ради від 04.01.2011. № 40-2/2011 «Про 
програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2011-2015 роки» (Рішення обласної ради від 16.09.2011. № 240-9/2011). 

– Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-
2015 роки. (Рішення обласної ради від 16.09.2011. № 241-9/2011). 

– Про внесення змін до рішення обласної ради від 10.06.2011. № 161-6/2011 
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Івано-
Франківській області до 2015 року» (Рішення обласної ради від 30.09.2011. 
№ 259-9/2011). 

Важливим для життєдіяльності області та забезпечення реалізації потреб гро-
мади стане прийняття обласною радою рішень про регіональну цільову програму 
«Духовне життя» на 2012-2015 роки, про виділення земельної ділянки під будівниц-
тво сучасного спортивно-демонстраційного комплексу. Усвідомлюючи об’єктивну 
необхідність такої споруди, ми свідомо ініціювали це питання, виділили кошти на 
проведення проектно-кошторисної документації, отримали позитивні висновки по-
стійних комісій обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної 
культури та спорту, а також з питань розвитку села, аграрної політики, використан-
ня земель та регулювання земельних відносин. 

В найближчій перспективі обласною радою планується затвердити інші важливі 
та актуальні програми, серед яких, зокрема: 

– Програма розвитку інвестиційної діяльності в Івано-Франківській області на 
2012-2017 роки. 

– Програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва області 
на 2012-2016 роки. 

– Регіональна цільова програма впровадження в області другої фази проекту Єв-
ропейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на громаду» на 2011-2015 роки. 

Наведена статистика та перелік прийнятих програм є красномовною відповіддю 
усім недоброзичливим опонентам, які не оминають будь-якої нагоди звинуватити 
обласну раду в надмірній заполітизованості чи прагненні надлишкового піару. Тим 
не менше, ми не можемо не реагувати на загальнонаціональні проблеми, на руйну-
вання демократичних здобутків, плюндрування української мови, культури, історії. 
Будучи своєрідним ретранслятором світоглядних та політичних настроїв населення 
краю, Івано-Франківська обласна рада висловила свою рішучу й категоричну пози-
цію, прийнявши за звітний період 17 звернень до Президента та органів державної 
влади вищого рівня. 

Серед них, зокрема, такі звернення: 

– щодо ветування Податкового кодексу України; 

– з приводу політичних репресій в Україні; 
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– з приводу обмеження культурних та національних прав українців у Російській 
Федерації; 

– щодо намірів скасування Указу Президента України В. Ющенка про присвоєння 
звання Героя України Степану Бандері; 

– про зняття з реєстрації та невнесення на розгляд сесії Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рі-
шень»; 

– про підтримку заяви Львівської обласної ради «Про оцінку першого року каде-
нції Віктора Януковича на посту Президента України»; 

– про звернення обласної ради «9 травня – День пам’яті»; 

– з вимогою відправлення у відставку Прем’єр-міністра України М. Азарова та 
Кабінету Міністрів України; 

– щодо проекту Закону України «Про мови в Україні» від 07.09.2010 року 
№ 1015-3; 

– про засудження політичних репресій; 

– щодо звільнення політичних в'язнів; 

– щодо рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення звань Героїв 
України Степана Бандери та Романа Шухевича; 

– щодо недопущення прийняття проекту Закону України від 26.08.2011 р. 
№ 9073 «Про засади державної мовної політики», поданого народними депу-
татами України С. Ківаловим та В. Колесніченком; 

– щодо виділення коштів з державного бюджету у 2011 році при внесенні змін до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та передбачен-
ня в Державному бюджеті України на 2012 рік видатків для належного вико-
нання Угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Ка-
бінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою; 

– про вжиття необхідних заходів для усунення порушень конституційних прав 
громадян на недоторканість приватної власності (звернення було прийнято на 
основі інформації тимчасової комісії з вивчення та врегулювання земельного 
конфлікту, який виник навколо пам’ятки природи Писаний Камінь); 

– щодо внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні» 

– про політичну ситуацію в Україні. 

Окрім того, депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради звернувся до 
вищих органів державної влади, громадськості із зверненнями, серед яких: 

– про вжиття заходів щодо повернення коштів до обласного бюджету 
ПАТ «РОДОВІД БАНК»; 

– про звернення до мешканців області щодо підготовки до святкування Велико-
дня; 

– щодо забезпечення на загальнодержавному рівні виконання вимог 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, шляхом виділення вищим навчальним закладам 
додаткових місць державного замовлення; 

– щодо необхідності розробки і затвердження загальнодержавних цільових про-
грам для забезпечення лікування хворих нефрологічного профілю та хворих 
на хронічні вірусні гепатити В і С; 

– про відзначення 100-річчя від дня народження Олекси Гірника 
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– щодо перегляду постанови Верховної Ради України про скасування переходу на 
зимовий час; 

Всього за звітний період Івано-Франківською обласною радою шостого демок-
ратичного скликання прийнято 23 звернення різного характеру до Президента 
України, вищих органів державної влади, громадськості. 

За відповідний період обласною радою прийнято 93 депутатських запити, з них 
знято з контролю 28. 
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2.2. Відвідування депутатами пленарних засідань сесій обласної ради 

Поряд з прозорістю, відкритістю, готовністю до діалогу одним із головних прин-
ципів діяльності обласної ради шостого демократичного скликання є належна дис-
ципліна і контроль. Нам вдалося посилити впорядкованість у роботі депутатського 
корпусу обласної ради, закріпити «депутатів-списочників» за адміністративно-
територіальними одиницями, проводяться регулярні навчання депутатів, здійсню-
ється контроль за участю депутатів у сесіях обласної ради, засіданнях комісій, про-
веденні прийомів громадян.  

Так, відвідування депутатами обласної ради сесійних засідань виглядає наступ-
ним чином: 
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Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Адамович Сергій Васильович 13 1 0 

2. Дейчаківський Ігор Іванович 13 1 0 

3. Загурський Олег Васильович 13 3 1 

4. Зелик Руслан Богданович 13 0 0 

5. Івасюк Ігор Миколайович 13 3 0 

6. Мельник Михайло Григорович 13 2 0 

7. Неміш Віктор Дмитрович 13 0 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 0 0 

12. Сич Олександр Максимович 13 0 0 

13. Скрипничук Василь Михайлович 13 2 0 

14. Соляник Богдан Степанович 13 2 1 

15. Ткачівський Ярослав Васильович 13 2 0 

16. Шевчук Ігор Михайлович 13 1 0 

17. Яковина Роман Павлович 13 0 0 

18. Янків Ігор Тарасович 13 0 0 

Всього 13 18 2 

Депутатська фракція «Батьківщина» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Артим Василь Іванович 13 1 1 

2. Бежук Василь Михайлович 13 1 1 

3. Будз Володимир Іванович 13 3 1 

4. Волковецький Степан Васильович 13 1 0 

5. Гладій Василь Іванович 13 0 0 

6. Гоголь Ярослава Михайлівна 13 2 1 

7. Дронь Анатолій Володимирович 13 1 0 

8. Дякур Дмитро Дмитрович 13 1 0 

9. Захарук Дмитро Васильович 13 5 0 

10. Зелінський Микола Романович 13 1 1 

11. Книшук Петро Васильович 13 1 0 

12. Кузьма Микола Миколайович 13 2 0 

13. Левицький Олександр Михайлович 13 0 0 

14. Романюк Юрій Дмитрович 13 0 0 

15. Троценко Андрій Володимирович 13 0 0 

16. Хованець Тарас Михайлович 13 1 0 

Всього 13 20 5 
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Депутатська фракція політичної партії «Наша Україна» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Андрусяк Михайло Миколайович 13 1 0 

2. Бабій Ольга Михайлівна 13 1 0 

3. Беляшова Ганна Павлівна 13 1 0 

4. Береговський Зіновій Леонідович 13 0 0 

5. Джура Олександр Дмитрович 13 0 0 

6. Дзеса Остап Васильович 13 0 0 

7. Дрінь Роман Миколайович 13 2 0 

8. Олійник Володимир Євгенович 13 0 0 

9. Олійник Ігор Мирославович 13 6 0 

10. Палійчук Микола Васильович 13 3 0 

11. Парфан Тарас Дмитрович 13 0 0 

12. Поліш Володимир Віталійович 13 2 0 

13. Пушик Степан Григорович 13 5 0 

14. Шевченко Олександр Леонідович 13 8 3 

15. Шкутяк Петро Зіновійович 13 0 0 

Всього 13 29 3 

 

 

Депутатська фракція «Фронт Змін» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Бабій Юрій Юрійович 13 0 0 

2. Данилишин Іван Ярославович 13 1 0 

3. Дерев’янко Юрій Богданович 13 1 0 

4. Дзвінчук Дмитро Іванович 13 2 0 

5. Іванишин Володимир Васильович 13 3 0 

6. Кулай Ігор Йосипович 13 3 2 

7. Купчак Володимир Романович 13 4 1 

8. Неміш Дмитро Васильович 13 1 0 

9. Романчук Андрій Володимирович 13 3 2 

10. Фейчук Віталій Васильович 13 3 3 

11. Хопта Володимир Іванович 13 1 0 

12. Шкварилюк Володимир Васильович 13 0 0 

13. Шувальський Володимир Богданович 13 2 0 

Всього 13 24 8 
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Депутатська фракція «Української партії» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Гнип Михайло Петрович 13 6 2 

2. Данів Іван Михайлович 13 1 0 

3. Ковальчук Володимир Дмитрович 13 2 0 

4. Кондрат Іван Миколайович 13 4 0 

5. Ляхович Галина Іванівна 13 5 1 

6. Матвійчук Ігор Володимирович 13 1 0 

7. Насалик Сергій Степанович 13 1 0 

8. Павлів Роман Михайлович 13 1 0 

9. Петрів Василь Іванович 13 4 0 

10. Семенюк Микола Федорович 13 2 0 

11. Табачук Оксана Титівна 13 0 0 

12. Ульванська Ярослава Степанівна 13 0 0 

13. Черневий Юрій Іванович 13 2 1 

Всього 13 29 4 

 

 

 

Депутатська фракція «Регіони Прикарпаття» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Бартошак Володимир Анатолійович 13 6 0 

2. Вишиванюк Михайло Васильович 13 4 2 

3. Гдичинський Богдан Петрович 13 6 3 

4. Гусак Руслан Олегович 13 4 1 

5. Келестин Юрій Васильович 13 11 1 

6. Лукань Ігор Михайлович 13 7 2 

7. Митник Зіновій Миколайович 13 8 5 

8. Мулик Роман Миронович 13 7 2 

9. Сендерський Сергій Михайлович 13 6 2 

10. Фелик Олександр Іванович 13 6 2 

11. Шкіндюк Іван Юрійович 13 2 2 

Всього 13 66 22 
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Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Брус Василь Хомич 13 7 2 

2. Голубчак Олексій Іванович 13 4 1 

3. Мердух Михайло Орестович 13 6 2 

4. Негрич Михайло Михайлович 13 5 2 

5. Олінійчук Микола Дмитрович 13 3 1 

6. Попович Володимир Васильович 13 2 1 

7. Сенів Василь Іванович 13 2 1 

8. Фальбійчук Юрій Юрійович 13 2 1 

9. Яворський Михайло Іванович 13 3 3 

Всього 13 34 14 

 

 

Депутатська фракція Української народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Болюк Зінаїда Андріївна 13 4 2 

2. Винник Михайло Іванович 13 5 2 

3. Головчак Василь Федорович 13 1 0 

4. Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 13 3 0 

5. Струтинський Роман Йосипович 13 3 1 

Всього 13 16 5 

 

 

Депутатська фракція партії «Відродження»  

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Артемович Іван Михайлович 13 2 0 

2. Карабін Мирослав Євгенович 13 4 2 

3. Скоропад Тарас Ярославович 13 3 0 

4. Шинкарук Ярослав Іванович 13 4 1 

5. Яремчук Василь Петрович 13 6 5 

Всього 13 19 8 
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Депутатська фракція «Народний Рух України» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Єфімчук Ярослав Володимирович 13 0 0 

2. Костинюк Богдан Іванович 13 0 0 

3. Шумега Ігор Станіславович 13 0 0 

Всього 13 0 0 

 

Депутатська фракція «УДАР» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Сідаш Арсен Васильович 13 3 0 

2. Чернега Роман Тарасович 13 2 0 

Всього 13 5 0 

 

Депутатська фракція «Поступ» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Вівчарик Василь Петрович 13 9 6 

2. Матійчик Василь Олександрович 13 7 1 

Всього 13 16 7 

 

 

Позафракційні депутати 

Українська республіканська партія «Собор» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Дуб Наталія Михайлівна 13 4 1 

 

Політична партія «За Україну!» 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
Кількість 
пленарних 
засідань 

Загальна 
кількість 
пропусків 

Кількість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. Білик Роман Павлович 13 0 0 
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3. Президія обласної ради 

Відповідно до Регламенту Івано-Франківської обласної ради президія ради є до-
радчим органом ради, який попередньо розглядає і погоджує пропозиції і рекомен-
дації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. 

До складу президії увійшли голова ради, перший заступник та заступник голо-
ви ради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники де-
путатських фракцій – всього 25 депутатів. 

За звітний період відбулося 8 засідань президії обласної ради з розгляду пи-
тань порядку денного сесій обласної ради. Президія опрацьовувала зауваження, про-
позиції і доповнення, висловлені членами президії у ході обговорення проектів рі-
шень. 

За результатами їх розгляду структурним підрозділам обласної державної адмі-
ністрації, виконавчому апарату обласної ради давались доручення та рекомендації, а 
також вносились доповнення та зміни до проектів рішень. 

Президією обласної ради були прийняті також рекомендації щодо порядку про-
ведення урочистої восьмої сесії обласної ради з нагоди 20-ої річниці Незалежності 
України. 

Вивчено і рекомендовано для внесення в порядок денний пленарних засідань 
ряд проектів рішень з невідкладних питань, поданих депутатами ради та керівницт-
вом обласної державної адміністрації. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення засідань президії обласної ради 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

засідання 
Примітка 

1. 20.12.2010. 
Присутні – 18 членів президії, 

відсутні – 5 (О. Бабій, М. Карабін, М. Негрич, Ю. Дерев’янко, І. Лукань) 

2. 29.12.2010. 
Присутні – 19 членів президії, 

відсутні – 4 (І. Олійник, Р. Мулик, М. Негрич, І. Лукань) 

3. 14.03.2011. 
Присутні – 20 членів президії, 

відсутні – 3 (Г. Ляхович, Р. Мулик, Ю. Дерев’янко) 

4. 12.04.2011. 
Присутні – 18 членів президії, 

відсутні – 5 (О. Дзеса, Р. Мулик, В. Головчак, М. Карабін, 
Ю. Дерев’янко) 

5. 06.06.2011. 
Присутні – 18 членів президії, 

відсутні – 5 (О. Бабій, Г. Ляхович, Р. Зелик, М. Карабін, Ю. Дерев’янко) 

6. 17.06.2011. 
Присутні – 17 членів президії, 

відсутні – 8 (Ю. Романюк, А. Троценко, І. Олійник, Г. Ляхович, 
Р. Мулик, В. Головчак, Г. Беляшова, О. Левицький) 

7. 15.08.2011. 
Присутні – 19 членів президії, 

відсутні – 6 (О. Бабій, А. Троценко, Д. Дзвінчук, Г. Ляхович, 
Р. Мулик, Ю. Дерев’янко) 

8. 12.09.2011. 
Присутні – 19 членів президії, 

відсутні – 6 (І. Олійник, Р. Мулик, В. Скрипничук, 
Р. Чернега, Ю. Дерев’янко, Я. Єфімчук) 
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4. Робота постійних та тимчасових комісій обласної ради 

Робота постійних комісій обласної ради є однією з найважливіших організацій-
них форм діяльності обласної ради та її депутатів. 

Питання, які вносяться на розгляд ради, попередньо активно обговорюються на 
засіданнях постійних комісій. Це дає можливість конструктивно і злагоджено ухва-
лювати рішення з розглядуваних питань на сесіях.  

Обласною радою шостого демократичного скликання рішенням від 04.01.2011. 
№ 38-2/2011 затверджено Положення про постійні комісії обласної ради. 

Відповідно до цього нормативного документу обласною радою утворено 11 по-
стійних 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 діяльності засобів масової інформації, свободи слова, культури, 
національного та духовного відродження; 

– 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 – В. Шкварилюк) проведено 25 засідань. Всього роз-
глянуто 209 питань. 

Комісія працює злагоджено, оперативно і професійно, про що свідчать позачер-
гові засідання комісії з питань спрямування та перерозподілу субвенцій з державно-
го бюджету соціального характеру місцевим бюджетам. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються питання 
(163), що стосуються внесення змін до бюджетних призначень по головних розпо-
рядниках коштів обласного бюджету, затвердження розподілу коштів резервного 
фонду обласного бюджету; розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету.  

Постійною комісією з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій розгля-
нуто 35 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій обласної ради з наданням 
необхідних висновків. 
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У планах комісії завжди передбачаються питання контролю за виконанням ра-
ніше прийнятих рішень. Передусім, контроль за виконанням відповідних рішень ра-
ди, що стосуються питань використання розпорядниками бюджетних коштів, виді-
лених їм за рішенням обласної ради. З цією метою комісія неодноразово приймала 
рішення щодо надання розпорядниками бюджетних коштів звітів про їх викорис-
тання. Особливу увагу комісія приділяє стану бюджетної забезпеченості коштами на 
виплату заробітної плати та на оплату за спожиті теплоенергоносії по місцевих бю-
джетах області.  

З метою належного, своєчасного та ефективного використання бюджетних кош-
тів комісією опрацьований чіткий механізм проходження та погодження питань, які 
стосуються внесення змін до бюджету. 

Так, у міжсесійний період спрямування вільних залишків коштів і коштів резер-
вного фонду обласного бюджету здійснюється за погодженням із постійною комісі-
єю обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій. 

За ініціативи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, подат-
ків та інвестицій через обмежене фінансування заходів Угоди щодо регіонального 
розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-
Франківською обласною радою за І півріччя 2011 року було розроблено проект рі-
шення «Про хід виконання Угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської 
області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою», 
який було внесено розгляд сесії обласної ради та затверджено 16 вересня 2011 року, 
в тому числі і звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з 
державного бюджету у 2011 році при внесенні змін до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2011 рік» та передбачення в Державному бюджеті України 
на 2012 рік видатків для належного виконання Угоди.  

Постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інве-
стицій розглянуті проекти рішень та питання, які стосувалися ходу виконання про-
грам, що були прийняті обласною радою, а також внесення змін до програм, прийня-
тих обласною радою напередодні. 

Особливу увагу комісія разом з головним фінансовим управлінням облдержад-
міністрації приділяє ефективному використанню коштів обласного бюджету. 

Постійна комісія обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, 

 управління комунальною власністю, малого та середнього бізнесу 

З грудня 2010 по листопад 2011 року комісія (голова – Ю. Романюк) провела 10 
засідань (1 організаційне), на яких було розглянуто 78 питань, зокрема про хід вико-
нання Угоди щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та 
обласною радою, про Програму соціально-економічного та культурного розвитку об-
ласті на 2011 рік, про виконання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку області за 2010 рік та за перше півріччя 2011 року, про умови конкурсу на 
право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад області, 
про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад області, про порядок передачі майна спільної власності тери-
торіальних громад області, про Регіональну програму підтримки малого підприємни-
цтва в області на 2011-2012 роки, про реєстрацію та оподаткування великих підпри-
ємств, які здійснюють господарську діяльність на території області та ін. 

Постійно на засіданнях комісії розглядаються питання про надання в оренду 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та про 
умови конкурсу на право надання в оренду об’єктів спільної власності територіаль-
них громад області. 
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За звітний період погоджено надати в оренду 120 об’єктів спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст області та 31 об’єкт спільної власності терито-
ріальних громад області в оренду на умовах конкурсу (аукціону). 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального  
природокористування, рекреації та розвитку туризму 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туризму (голова – А. Троценко) за період з гру-
дня 2010 року по даний час провела 17 засідань.  

Всього постійною комісією розглянуто близько 70 проектів рішень обласної ра-
ди, більшість яких була внесена на розгляд сесії обласної ради та прийняті відповідні 
рішення.  

Особливу увагу комісія приділила роботі над проектами рішень обласної ради 
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Івано-
Франківській області до 2015 року» та «Про регіональну цільову Програму розвитку 
туризму в області на 2011-2015 роки», а також «Про Порядок проведення руслоочис-
них та русло-регулювальних робіт на річках області». 

Важливим питанням у роботі постійної комісії з питань екології та рекреації є 
розгляд та погодження проектів рішень обласної ради «Про затвердження Переліку 
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища». До даного питання комісія підходить надзвичайно зважено та ґрунто-
вно. Члени комісії неодноразово виїжджали на об’єкти, де були виконані природо-
охоронні заходи, для перевірки документації та якості виконання робіт. Крім того, 
комісія виїжджала на об’єкти, які потребували термінового виконання природоохо-
ронних заходів, зокрема будівництво очисних споруд в с. Товмачик Коломийського 
району. 

Вагоме місце у роботі постійної комісії займають питання надання гірничих від-
водів на користування надрами та надання згоди на їх отримання, а також питання 
надання згоди на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. За ви-
щезазначений період комісією питань екології та рекреації було розглянуто та пого-
джено 10 проектів рішень обласної ради з питань гірничих відводів та 7 щодо на-
дання 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. 

Постійна комісія з питань екології та рекреації налагоджує співпрацю з іншими 
регіонами України. Так, голова комісії Троценко А.В. є членом Басейнової Ради Дніс-
тра. Її головною метою є створення ефективного організаційного механізму розроб-
ки і виконання заходів Плану Управління Річковим Басейном Дністра з метою по-
ліпшення якості води та екологічного оздоровлення басейну. План є стратегічним 
документом розвитку річкового басейну Дністра, кінцевою метою якого буде ство-
рення Довгострокової цільової Басейнової програми. 

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

Зокрема, питання визначення спільних завдань та заходів щодо збереження 
природних екосистем та розвитку туризму у Дністровському каньйоні було розгля-
нуто на спільному засіданні постійних депутатських комісій Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської обласних рад.  
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Також на вищезгаданому засіданні було розглянуто питання, перспективи видо-
бутку сланцевого газу на території Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської 
областей та упередження можливих негативних наслідків для довкілля при його ви-
добуванні. Дане питання викликало громадський резонанс та суперечки у наукових 
колах у всіх трьох областях. 

До комісії за звітний період надійшло близько 200 листів від громадян, підпри-
ємств, установ та організацій області. 

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 (го-
лова -І.Олійник) з початку VІ демократичного скликання провела 4 засідання та 1 
слухання, на яких розглянуто 17 питань.  

 
Члени комісії принципово, по-діловому підходять до розгляду кожного внесено-

го на розгляд комісії питання, використовуючи свої фахові знання та власний досвід. 
Зокрема, на засіданні комісії було проаналізовано, внесений управлінням житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації, проект регіональної 
цільової програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
на 2011-2014 роки.  

Зважаючи на те, що реформування житлово-комунального господарства є одні-
єю з найбільш актуальних проблем і стосується інтересів як жителів краю, так і 
всього господарського комплексу області, постійна комісія впровадила у практику 
своєї роботи слухання в комісії, на якому було заслухано проект програми рефор-
мування ЖКГ за участю керівництва обласної ради, заступників голів районних рад, 
міських, селищних голів і фахівців та спеціалістів житлово-комунальної галузі обла-
сті. Значна частина зауважень та пропозицій, висловлених на засіданнях комісії та 
слуханні, були враховані управлінням житлово-комунального господарства обласної 
державної адміністрації при доопрацюванні регіональної цільової програми рефор-
мування та розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки. 

Двічі на засіданнях постійної комісії розглядались проекти регіональних цільо-
вих програм реставрації та паспортизації пам’яток містобудування архітектури міс-
цевого значення Івано-Франківської області на 2011-2015 роки. 

За поданими висновками та рекомендаціями комісії, які були враховані розроб-
ником програм – управлінням містобудування та архітектури обласної державної 
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адміністрації, на сесійне засідання було запропоновано внести зазначені проекти ре-
гіональних цільових програм.  

Комісія розглянула також проект рішення обласної ради «Про додаткові заходи 
на 2011 рік до Програми енергоефективності області на 2010-2014 роки» і рекомен-
дувала внести на розгляд обласної ради. 

Відповідно до повноважень члени комісії розглянули питання про розподіл ко-
штів спеціального фонду обласного бюджету, що спрямовуються на фінансування 
робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомо-
більних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населе-
них пунктах, що належать до комунальної власності, та об’єктний розподілу бюдже-
ту розвитку обласного бюджету на 2011 рік. 

Здійснюючи свої контрольні функції, комісія розглянула хід виконання Програ-
ми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Івано-
Франківської області на 2008-2012 роки. 

Голова постійної комісії І.Олійник у звітному періоді брав участь у прямому ефірі 
ОТБ «Галичина» та спілкувався з виборцями краю з питань, які входять до повнова-
жень постійної комісії. 

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, куль-
тури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова (голова – О. Бабій) 
проведено 15 засідань, на яких було розглянуто 75 питань. 

Ініціативність членів комісії, відповідальне ставлення до виконання депутатсь-
ких обов'язків дають змогу приймати зважені рішення, готувати аргументовані до-
кументи. Вироблені комісією пропозиції вносяться на розгляд президії та сесій обла-
сної ради для прийняття відповідних рішень. 

Розуміючи, що Україна, здобувши Незалежність, потребує для свого розвитку не 
тільки політичної та економічної самостійності, але й розвитку своєї національної куль-
тури, члени комісії неодноразово виступали на захист та підтримку державності, україн-
ської мови, гостро і рішуче заперечували намагання русифікації українського народу. 

Комісія стала ініціатором прийняття звернення обласної ради до Президента 
Європейської комісії за демократію через право Венеціанської комісії, інших міжна-
родних організацій про підтримку висновків Європейської Комісії за демократію че-
рез право щодо проекту Закону України «Про мови в Україні», в якому заявила про 
рішучий намір відстоювати державність української мови.  

Члени комісії підтримали пропозицію депутатів обласної ради та окремих фрак-
цій і винесли на розгляд сесії ще одне звернення до Президента України та Голови 
Верховної Ради України щодо недопущення прийняття проекту Закону України «Про 
засади державної мовної політики», поданого народними депутатами України 
С. Ківаловим та В. Колесніченком.  

Комісія також розглянула і підтримала звернення «Про прояви україноненавис-
нецтва», в якому рекомендувала не допускати такої нетолерантності у будь-яких 
проявах, неухильно виконувати вимоги законів України «Про державну службу» і 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» в частині дотримання етики по-
ведінки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування. 

Комісія не залишається осторонь політичної ситуації в Україні, що без сумніву, 
відіграє значну роль у демократизації українського суспільства та є виявом позиції 
територіальної громади. 
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Зокрема, комісією ініційована позачергова сесія, на якій було прийнято звернен-
ня обласної ради до Президента України В. Януковича та Вищого адміністративного 
суду України з приводу намірів скасування Указу Президента України В. Ющенка 
«Про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері». Членами комісії було 
підготовлене відповідне звернення до краян, в якому була дана негативна оцінка ді-
ям влади та закликалося всіляко відстоювати своїх героїв. 

Комісія ініціювала, а також підтримала прийняття звернень «9 травня – День 
скорботи», Звернення обласної ради до мешканців області щодо підготовки до свят-
кування Великодня, «Про відзначення в області 120-ої річниці від дня народження 
засновника і провідника ОУН полковника Євгена Коновальця».  

Комісія напрацювала та винесла на розгляд сесії план заходів з підготовки та 
відзначення в області 20-ої річниці Незалежності України, Дня Державного Прапора 
України та 20-ої річниці Всеукраїнського референдуму з питання проголошення Не-
залежності України 1 грудня 1991 року, а також запропонувала депутатам підтрима-
ти заяву Львівської обласної ради «Про оцінку першого року каденції Віктора Януко-
вича на посту Президента України». 

На розширеному засіданні комісії за участю керівництва обласної ради, керівни-
ків управління культури та підвідомчих установ управління культури облдержадмі-
ністрації, заступників голів районних рад, заступників міських голів, керівників тво-
рчих спілок і громадських організацій розглянула питання «Про виконання обласної 
комплексної програми «Культура Івано-Франківщини на 2006-2010 роки» та запро-
понувала винести на розгляд сесії «Регіональну цільову програму «Культура Івано-
Франківщини на 2011-2015 роки». 

Комісія неодноразово розглядала питання, які виникали в засобах масової інфо-
рмації області, зокрема щодо їх фінансового стану та виконання зобов'язань заснов-
никами, дотримання Закону України «Про свободу слова», в тому числі обласної га-
зети «Галичина» та обласного телебачення «Галичина». У своїй діяльності комісія 
тісно співпрацює з управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації. 
Саме за поданням цього управління комісією була опрацьована та прийнята «Регіо-
нальна цільова Програму підтримки книговидання на 2011 – 2015 роки».  

Комісія продовжувала роботу щодо нагородження Почесною відзнакою «100-
річчя від дня народження Головного Провідника ОУН Степана Бандери», опрацьову-
вала подання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також гро-
мадських організацій і місцевих осередків політичних партій. 

Комісія ініціювала прийняття звернення обласної ради до Голови Верховної Ра-
ди України В. Литвина щодо перегляду постанови Верховної Ради України про скасу-
вання переходу на зимовий час. 

Члени комісії брали участь у багатьох круглих столах, прямих ефірах на телеба-
ченні «Галичина», зустрічалися з громадськістю, публікували власні статті на шпа-
льтах обласних газет. 

Комісія неодноразово розглядала звернення керівників творчих колективів та 
громадських організацій з пропозиціями щодо покращення навчально-виховного 
процесу і всі вони ставали предметом розгляду та комісії. 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки 

Впродовж звітного періоду комісією (голова – Д. Дзвінчук) проведено 7 засі-
дань, на яких було розглянуто понад 50 питань. 

У своїй роботі постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки керуєть-
ся Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про про-
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фесійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», рішенням обласної ради від 10.12.2010. № 8-1/2010 «Про 
Положення про постійні комісії обласної ради», іншими законодавчими і норматив-
ними документами.  

Комісія працює згідно плану роботи комісії та плану роботи обласної ради на 
2011 рік. 

Головне завдання комісії, до складу якої входять фахівці у галузях освіти і науки, 
– сприяти розвитку освіти, науки та патріотичному вихованню молоді на українсь-
ких національних та християнських традиціях з урахуванням кращих європейських 
освітніх надбань. 

Постійна комісія з питань освіти і науки за дорученням обласної ради, голови 
обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради або за власною 
ініціативою попередньо розглядала та погоджувала проекти рішень обласної ради з 
питань освіти і науки. Зокрема: «Про внесення змін до програми розвитку освіти 
Івано-Франківщини на 2008-2015 роки», «Про регіональну цільову програму «Між-
народний центр зустрічей української і польської студентської молоді» на 2011-2014 
роки», «Про створення дошкільних груп та спеціальних класів для дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення на базі Івано-Франківської обласної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради». 

Комісія аналізувала законність і ефективність використання бюджетних коштів 
загального і спеціального фондів, що спрямовуються на галузі освіти і науки. У 
зв’язку з цим на засіданнях розглядалися питання «Про обласний бюджет на 2011 
рік», «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік», «Про затвердження по-
об’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету на 2011 рік», «Про під-
сумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку облас-
ті за 2010 рік за пріоритетними напрямками Стратегії економічного та соціального 
розвитку територій області до 2015 року», «Про програму соціально-економічного та 
культурного розвитку області на 2011 рік» та інші. 

На своїх засіданнях комісія розглядала питання про встановлення щорічної пре-
мії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, про Всеукраїнську вій-
ськово-спортивну гру «Зірниця», про працевлаштування випускників вищих навча-
льних закладів тощо. 

Члени комісії побували в Івано-Франківському регіональному центрі оцінюван-
ня якості освіти та ознайомилися з його роботою. 

Оперативно та об’єктивно комісія реагувала на звернення від педагогічних пра-
цівників, педагогічних колективів, керівників навчальних закладів, батьків. 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки підтримала ініціативу 
проведення Івано-Франківського міського конкурсу студентських науково-
практичних робіт «Порівняльний досвід трансформацій в постсоціалістичних краї-
нах та Україні в 1989 -2010 рр.». 

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

Комісія співпрацює з профільними комісіями обласної ради, з головним управ-
лінням освіти і науки обласної державної адміністрації, з іншими установами та ор-
ганізаціями. 
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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 – М. Піцуряк) з початку скликання провела 7 засідань. 

Відповідно до своїх повноважень, комісія вивчає стан виконання обласною дер-
жавною адміністрацією та її структурними підрозділами делегованих повноважень, 
що передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
За час своєї діяльності постійною комісією розглянуто 51 питання. На адресу 

комісії надійшло більше сотні листів і звернень від підприємств, організацій, ор-
ганів місцевого самоврядування, виборців області. 

На своїх засіданнях комісія попередньо розглядає і погоджує проекти рішень об-
ласної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства, готує висно-
вки з цих питань виступає на сесіях обласної ради. 

Безпосередньо на засіданнях комісії розглядаються питання що стосуються кон-
тролю та аналізу стану галузі охорони здоров’я, ефективності використання бюдже-
тних коштів, що спрямовуються на цю галузь. 

Комісія розробляє спільно з головним управлінням охорони здоров’я облдержа-
дміністрації програми щодо розвитку матеріально-технічної бази медичних установ 
області, медичного страхування, вдосконалення структури управління галуззю, оп-
тимізації мережі лікувально-профілактичних закладів, впорядкування альтернатив-
них форм медичної допомоги. Також комісія готує пропозиції щодо медичного за-
безпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку 
та дітей. 

Члени комісії беруть активну участь у засіданнях, нарадах, семінарах з проблем 
жінок, дітей, сім’ї та демографічної політики, які проводяться як в області, так і на 
загальнодержавному рівні. 

З ініціативи комісії на шостій сесії обласної ради було прийнято звернення обла-
сної ради до Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України «Про охо-
рону дитинства» в частині в частині звільнення від плати за навчання у вищих на-
вчальних закладах дітей з багатодітних сімей, а також осіб віком від 18 до 23 років із 
таких сімей. 

Комісія аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в області санітарного 
та епідеміологічного благополуччя населення. Розглянувши на одному із своїх засі-
дань рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здо-
ров’я на тему «Про результати перегляду календаря профілактичних щеплень, стан 
вакцино-профілактики населення та шляхи подальшого удосконалення норматив-
но-правової бази у сфері імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 
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хвороб», комісія прийняла відповідне звернення до Комітету щодо внесення окре-
мих поправок до рекомендацій.  

Комісія також підтримала звернення Львівської обласної ради щодо необхіднос-
ті розробки і затвердження загальнодержавних цільових програм для забезпечення 
лікування хворих нефрологічного профілю та хворих на хронічні вірусні гепатити В і 
С. Відповідне звернення з цього питання прийнято на шостій сесії обласної ради та 
направлено Верховній Раді та Кабінету Міністрів України. 

Як ніколи актуальними постають на сьогодні проблеми забезпечення населення 
якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтики. 

Комісія здійснює контроль за використанням майна і об’єктів нерухомості за-
кладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності області, розроб-
ляє пропозиції щодо ефективного управління цим майном і нерухомістю. 

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. 

– організація медичної допомоги малозабезпеченим, соціально незахищеним 
громадянам. 

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 затвердження обласної цільової програми «Про запобігання та лікування 
серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань на 2011 – 2015 рр.»; 

– про проект бюджету охорони здоров'я на 2011 рік; 

– про перепрофілювання лікарняних ліжок в закладах охорони здоров'я; 

– про лист Міністерства охорони здоров’я України від 11.05.2011. №3.33-2/116 
щодо приведення у відповідність до затверджених нормативів ліжкового фон-
ду закладів охорони здоров’я області; 

– про стан підготовки обласних закладів охорони здоров’я до зимового періоду; 

– про Всеукраїнський проект «Право жити», спрямований на лікування хворих 
з онкологічними захворюваннями крові (ХМЛ) відповідно до міжнародних су-
часних стандартів, та необхідність розробки і впровадження відповідної обла-
сної програми. 

На засіданні комісії постійно присутні працівники головного управління охоро-
ни здоров'я облдержадміністрації, практикується запрошення керівників обласних 
лікувальних закладів. 

Із недоліків діяльності комісії слід відмітити, що не завжди своєчасно і в повно-
му об'ємі комісія здійснює контроль за власноруч прийнятими рекомендаціями. Ко-
місія ще недостатньо опирається на громадськість, недостатньо інформує виборців 
про свою роботу.  

Сьогодні ми бачимо роль комісії у вирішенні в найближчий час та на перспекти-
ву тих проблем, які потрібно вирішувати спільно з управлінням охорони здоров'я: 

– продовження практики виділення коштів окремо на медичне обладнання та 
устаткування; 

– покращання матеріально-технічної бази, планово, поетапно, кожної установи в 
залежності від зносу основних засобів та стану матеріально-технічної бази; 
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– продовження роботи по міжбюджетних розрахунках за надання медичної до-
помоги сільським мешканцям. 

Виходячи з вищесказаного, комісія намагатиметься і надалі бути активним уча-
сником у вирішенні проблем, яких є ще чимало в медичному обслуговуванні мешка-
нців області. 

Постійна комісія обласної ради з питань праці 
та соціального захисту населення  

Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення (голова – 
Г. Ляхович) провела за рік 5 засідань, на яких було розглянуто питання щодо праці 
та зайнятості населення, соціального захисту громадян, в тому числі інвалідів, дітей-
інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сі-
мей, звернення громадських організацій та фондів.  

Зокрема, звернення обласної ради щодо зняття з реєстрації та не внесення на 
розгляд сесії Верховної Ради України проекту Закону України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» та звернення до Верховної Ради України щодо вне-
сення змін до ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». 

 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення заслухала ін-

формацію про виконання рішення Івано-Франківської обласної ради про хід вико-
нання обласної програми «Сприяння соціальному становленню та всесторонньому 
розвитку молоді Івано-Франківщини» та затвердження обласної комплексної про-
грами «Молодь Прикарпаття» (2010-2015 роки), яка перебуває на постійному конт-
ролі комісії. 

Комісія також бере активну участь у розширених засіданнях Комітету Верховної 
Ради України з питань соціально-економічної політики в Україні. Зокрема, члени ко-
місії взяли участь у Парламентських слуханнях на тему «Стан проведення пенсійної 
реформи та шляхи її вдосконалення», на які подали свої пропозиції щодо законодав-
чого врегулювання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. 

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 – Р. Мулик) з початку скликання провела 9 засідань. 

За звітний період постійною комісією розглянуто понад півсотні питань, що 
стосуються сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики. На адресу комі-
сії надійшло більше трьох десятків листів і звернень від підприємств, організацій, 
органів місцевого самоврядування, від виборців області, з питань що належать до 
компетенції комісії. 
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На своїх засіданнях комісія попередньо розглядає і погоджує проекти рішень об-
ласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту, го-
тує висновки з цих питань. 

Безпосередньо на засіданнях комісії розглядаються питання що стосуються кон-
тролю та аналізу стану справ у сфері розвитку спорту, ефективності використання 
бюджетних коштів, що спрямовуються на цю галузь.  

 
Комісією внесено чимало пропозицій до рішень обласної ради, місцевим органам 

виконавчої влади та місцевим радам.  

Комісія розробляє спільно з головним управлінням у справах сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації програми щодо розвитку та впорядкування матеріаль-
но-технічної бази фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл, федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту області, оптимі-
зації мережі спортивно-оздоровчих закладів. 

Комісія також готує пропозиції щодо розвитку, укріплення матеріально-
технічної бази закладів фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, центрів молоді, молодіжних центрів праці, інших молодіжних 
закладів. 

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

Комісія аналізує та подає рекомендації щодо удосконалення форм і методів роз-
витку молодіжної політики, фізкультури і спорту в регіоні, виявлення додаткових 
резервів і можливостей для реалізації основних напрямів державної політики стосо-
вно дітей та молоді, а також в галузі фізичної культури та спорту. Особлива увага де-
путатів зосереджується на питаннях соціального захисту молоді, її працевлаштуван-
ня, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, забезпечення житлом молоді і 
молодих сімей. 

Депутати постійної комісії постійно вивчають інформацію щодо виконання ком-
плексних програм та вносять пропозиції про вдосконалення цієї роботи. 

Найближчим часом комісія планує розглядати наступні питання: 

– подальший контроль за реалізацію затверджених програм, спрямованих на 
розвиток фізичної культури та спорту, реалізацію молодіжної політики; 

– підготовка питання для розгляду на сесійному засіданні обласної ради «Про 
стан розвитку фізичної культури та спорту в області»; 

– здійснення контролю за виконанням обласного бюджету в частині коштів, що 
спрямовуються на фізичну культуру і спорт, реалізацію молодіжних програм; 

– вчасний та результативний розгляд звернень громадян, підприємств, установ 
та організацій міста. 
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Постійна комісія обласної ради з питань розвитку села, 
аграрної політики, використання земель та регулювання 

земельних відносин 

За звітний період відбулось 14 засідань комісії (голова – І. Шумега), три з яких виї-
зні, не враховуючи тих випадків, коли депутати, реагуючи на звернення громадян, ви-
їжджали на місця в кількості 2-5 осіб, щоб розібратися з конкретним питанням. 

 
Протягом зазначеного часу депутати комісії взяли участь в напрацюванні, роз-

глянули і рекомендували на сесію обласної ради 17 проектів рішень, серед яких 4 
довгострокові програми: «Підтримки розвитку сільськогосподарських кооперати-
вів», «Розвитку земельних відносин», «Поліпшення родючості сільськогосподарсь-
ких угідь» та «Про формування регіональних ресурсів продовольчого зерна». Решта 
проектів рішень стосувались, в основному, розширення меж населених пунктів та 
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель. 

Члени комісії також розглянули та опрацювали 16 звернень від громадян та 
установ області (три з виїздом на місце) з приводу порушення норм земельного за-
конодавства, зокрема межових спорів. 

За неповний рік члени комісії налагодили тісну співпрацю з головним управлін-
ням Держкомзему в Івано-Франківській області та головним управлінням агропро-
мислового розвитку обласної державної адміністрації, спеціалісти яких беруть акти-
вну участь у всіх засіданнях комісії, президії та сесіях обласної ради. 
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Постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності,  
етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, 

законності та правопорядку 

За період з грудня 2010 р. по даний час постійною комісією обласної ради з пи-
тань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав лю-
дини, законності та правопорядку (голова – Р. Зелик) проведено 12 засідань, із них 
одне спільне із постійною комісією обласної ради з питань розвитку села, аграрної 
політики, використання земель та регулювання земельних відносин та одне – із 
тимчасовою контрольною комісією обласної ради з перевірки фактів порушень в об-
ласті чинного виборчого законодавства, а також фактів перешкоджання депутатсь-
кій діяльності. 

 
Всього комісією розглянуто близько 100 різних питань. По значній частині з них 

сесією обласної ради приймались відповідні рішення. Це і Регламент обласної ради 
та зміни до нього, Положення про постійні комісії обласної ради, Програма розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки та зміни 
до неї, довгострокова Програма мобілізаційної підготовки Івано-Франківської облас-
ті на 2011-2016 роки, Регіональна цільова програма профілактики злочинності на 
2011-2015 роки, пропозиції до Плану роботи обласної ради на 2011 рік з питань, що 
пропонувались до розгляду на пленарних засіданнях (сесіях) обласної ради, про 
представлення до нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради 
України, про перейменування Остапківцівської сільської ради Коломийського райо-
ну, про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та інші.  

Загалом, до постійної комісії надходять звернення, що охоплюють надзвичайно 
широкий спектр суспільних відносин і широке коло заявників: від звернень окремих 
громадян, суб’єктів господарських відносин щодо порушень їх законних прав та ін-
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тересів до звернень місцевих органів влади та їх посадових осіб щодо допомоги комі-
сії у відновленні законності чи сприянні у вирішенні спірних питань. 

На комісії розглядались також інформації про хід виконання Комплексної про-
грами профілактики злочинності на 2006-2010 роки та зміни до неї, про стан закон-
ності в області та діяльність прокуратури області за 2010 рік та І півріччя 2011 року. 

Між тим, членами комісії, не чекаючи відповідних звернень, самостійно прово-
диться робота щодо забезпечення законності на території області. 

Саме завдяки активним діям комісії та її членів вдалося зупинити не одне про-
типравне діяння, в тому числі вчинені і посадовими особами органів влади, та поно-
вити законні права багатьох жителів нашого краю – заявників. 

На виконання своїх повноважень комісія тісно співпрацює із прокуратурою об-
ласті, Управлінням МВС України в області, Управлінням Служби безпеки України в 
області, обласним управлінням юстиції, їх районними управліннями та відділення-
ми, депутатами місцевих рад усіх рівнів. При розгляді питань, що потребують спеці-
альної оцінки відповідних фахівців, вони неодноразово залучались на засідання ко-
місії. 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 обласної ради, представники громадських організацій та засобів 
масової інформації. 

Представники комісії здійснюють виїзди для розгляду звернень безпосередньо 
на місці. 

Найбільший відсоток серед звернень до комісії посідають скарги на порушення 
трудового законодавства, зокрема щодо незаконних звільнень з роботи, невиконан-
ня рішень суду, належної оцінки дій посадових та службових осіб, незаконні заволо-
діння земельними ділянками, спірні питання у користуванні жилими приміщення-
ми, повернення майна, суперечливі рішення місцевих органів влади, невиконання 
будівельними організаціями своїх зобов’язань.   

Тимчасова контрольна комісія з перевірки фактів порушень в області 
чинного виборчого законодавства, а також фактів перешкоджання 

депутатській діяльності 

Тимчасову контрольну комісію утворено рішенням обласної ради від 24.03.2011. 
за № 87-4/2011. 

З березня поточного року по даний час тимчасовою контрольною комісією обла-
сної ради (голова – С. Волковецький) проведено 3 засідання. 

На засіданнях комісії розглянуто орієнтовний план та порядок роботи комісії, 
проекти рішень обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
24.03.2011. № 87-4/2011 «Про утворення тимчасової контрольної комісії», «Про 
оскарження до суду постанов прокуратури м. Івано-Франківська щодо відмови в по-
рушенні кримінальної справи у зв’язку з виборами до обласної ради 31.10.2010 ро-
ку», «Про стан законності в області, заходи щодо її зміцнення та результати діяльно-
сті прокуратури за І півріччя 2011 року».  

Також розглянуто інформацію з питань реагування прокуратури на порушення в 
області чинного виборчого законодавства, а також фактів перешкоджання депутат-
ській діяльності. 

Комісією направлено листи усім депутатам обласної ради про те, що при вияв-
ленні фактів порушень в області чинного виборчого законодавства, а також фактів 
перешкоджання депутатській діяльності депутати можуть звертатись з даними пи-
таннями для безпосереднього розгляду їх комісією. 
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На виконання рішення сесії обласної ради від 16.09.2011 р. головою обласної ра-
ди було подано до Івано-Франківського міського суду постанови старшого слідчого 
прокуратури м. Івано-Франківська від 28.10.2010 р. та 05.11.2010 р. про відмову у по-
рушенні кримінальних справ щодо друку зайвих бюлетенів ТзОВ «Кубекс» та ПП 
«Мастак» під час останніх місцевих виборів. 

17-18 листопада 2011 року відбулися засідання апеляційного суду Івано-
Франківської області, за наслідками розгляду яких останнім частково було задово-
лено апеляції голови обласної ради та направлено справи на новий розгляд. 

Тимчасова комісія з вивчення та врегулювання 
земельного конфлікту, який виник навколо пам’ятки природи 

Писаний Камінь у с. Буковець Верховинського району 

Комісію створено на виконання рішення обласної ради від 10.06.2011. № 195-
6/2011 «Про доручення голові обласної ради» та згідно розпорядження голови обла-
сної ради від 16.06.2011. № 394-р «Про утворення комісії з вивчення та врегулюван-
ня земельного конфлікту». 

Комісією (голова – І. Шумега) проведено 3 виїзних засідання: 20 червня 2011 
року, 29 червня 2011 року та 24 липня 2011 року у приміщенні Буковецької сільської 
ради Верховинського району Івано-Франківської області, а також безпосередньо на 
місці земельного конфлікту в урочищі Писаний Камінь Буковецької сільської ради. 

На порядку денному засідань комісії були наступні питання: 

– вивчення та пошук шляхів врегулювання земельного конфлікту, який виник в 
урочищі Писаний Камінь Буковецької сільської ради Верховинського району; 

– участь у загальних зборах жителів с. Буковець, одним із питань розгляду яких 
було обговорення земельного конфлікту, який виник біля унікальної геологі-
чної пам’ятки природи Писаний Камінь в урочищі Писаний Камінь Буковець-
кої сільської ради Верховинського району. 

Комісією встановлено, що: 

– в 1996 р. державним підприємством «Карпатське підприємство геодезії, карто-
графії та кадастру» були розпочаті роботи щодо формування території населених 
пунктів Верховинського району. При виконанні даних робіт за основу було взято да-
ні по коректурі планового матеріалу, масштабу 1:10000 територій селищної та сіль-
ських рад Верховинського району, розроблені Івано-Франківським філіалом «УКРН-
ДІЗЕМПРОЕКТ». Зазначена коректура планового матеріалу виготовлена в 1992 році 
по матеріалах колишніх колгоспів та матеріалах лісовпорядкування районного ліс-
госпу. По даних планових матеріалах формувалися земельно-облікові дані державної 
статистичної звітності форми 6-зем (облік земель у складі державного земельного 
кадастру). На сьогоднішній день прийняті відповідні рішення селищної та сільських 
рад про погодження проектів землеустрою щодо формування території та встанов-
лення меж населених пунктів району. 

07.03.07 р. рішенням VIII сесії Верховинської районної ради погоджено матеріа-
ли проектів формування території та встановлення меж населених пунктів Верхо-
винського району. 

07.09.07 р. за № 368 розпорядженням Верховинської районної державної адміні-
страції погоджені матеріали проектів формування територій встановлення меж на-
селених пунктів Верховинського району. 

Вказані матеріали були направлені на затвердження в Івано-Франківську обласну 
раду. За клопотанням Верховинської районної ради та Верховинської районної держа-
вної адміністрації обласною радою дані матеріали повернуті Верховинській районній 
державній адміністрації для доопрацювання, а саме узгодження меж суміжними зем-
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лекористувачами (Яремчанською міською радою та Косівським районом). Верховин-
ською районною державною адміністрацією дані матеріали передані в проектну орга-
нізацію – державне підприємство “Карпатське підприємство геодезії, картографії та 
кадастру” для виправлення зауважень. На сьогоднішній день державне підприємство 
«Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру» здійснює роботи по ви-
готовленню картографічних матеріалів масштабом 1:5000 (по аерофотозйомках 2009 
р.) і матеріали в обласну раду повторно на затвердження не подавалися; 

– згідно рішення XX сесії п’ятого демократичного скликання Верхньоясенівської 
сільської ради від 18.12.08 р. затверджений проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 1, 9251 га в присілку «Росішний» (неподалік природного 
заповідника Писаний Камінь) та передано у власність зазначену земельну ділянку 
для особистого селянського господарства гр. Колімбровському А. М. Виданий держа-
вний акт на право приватної власності Серія ЯЖ № 570023, який зареєстрований 
15.01.09 р. за № 010930000003; 

– згідно рішення XXІ сесії п’ятого демократичного скликання Буковецької сіль-
ської ради від 18.12.09 р. затверджений проект землеустрою щодо відведення земе-
льної ділянки для будівництва житлового будинку та господарських споруд площею 
0, 25 га в присілку “Черетів 2” в с. Черетів Буковецької сільської ради (неподалік 
природного заповідника Писаний Камінь) та передано у власність зазначену земе-
льну ділянку гр. Могоруку І. В. Виданий державний акт на право приватної власності 
Серія ЯК № 999385, який зареєстрований 04.06.10 р. за № 011030000025; 

– згідно рішення XVII сесії п’ятого демократичного скликання Буковецької сіль-
ської ради від 27.04.09 р. затверджений проект землеустрою щодо відведення земе-
льної ділянки для будівництва житлового будинку та господарських споруд площею 
0, 60 га в присілку «Черетів 2» в с. Черетів Буковецької сільської ради (неподалік 
природного заповідника Писаний Камінь) та передано у власність зазначену земе-
льну ділянку гр. Полозу В. О. Виданий державний акт на право приватної власності 
Серія ЯЖ № 989562, який зареєстрований 12.06.09 р. за № 010930000046; 

– згідно рішення XVII сесії п’ятого демократичного скликання Буковецької сіль-
ської ради від 27.04.09 р. затверджений проект землеустрою щодо відведення земе-
льної ділянки для особистого селянського господарства площею 2, 00 га в присілку 
“Черетів 2” в с. Черетів Буковецької сільської ради (неподалік природного заповід-
ника Писаний Камінь) та передано у власність зазначену земельну ділянку гр. Оста-
фійчук О. В. Виданий державний акт на право приватної власності Серія ЯЖ № 
989658, який зареєстрований 12.06.09 р. за № 010930000047; 

– природний заповідник Писаний Камінь площею 5, 00 га розташований на те-
риторії Верховинського лісогосподарського підприємства, межі якого визначено 
кварталом та виділами. На сьогоднішній день державний акт на право постійного 
користування на дану територію не розроблений. 

Прокуратурою Верховинського району спільно з інспектором з контролю за ви-
користанням та охороною земель Управління Держкомзему у Верховинському райо-
ні В. Мицканюком була здійснена перевірка щодо дотримання вимог земельного за-
конодавства на території Верхньоясенівської та Буковецької сільських рад Верхо-
винського району. Прокуратура Верховинського району вважає, що вищезазначені 
рішення щодо передачі земельних ділянок у власність та видача державних актів на 
право власності на землю є передчасною та порушує вимоги земельного законодав-
ства. Прокуратура виходить з того, що на території Верховинського району не вста-
новлені та не перенесені в натуру межі населених пунктів району, не розмежовані 
землі державної і комунальної власності, в зв’язку з чим не забезпечені права на зе-
млю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, чим порушені 
вимоги статей 173-174 Земельного кодексу України. 
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Земельні ділянки, які надані у приватну власність громадянам неподалік приро-
дного заповідника Писаний Камінь, межують з Верховинським лісогосподарським 
підприємством та землями Білоберізької, Верхньоясенівської, Буковецької сільських 
рад, в той час, коли межі даних сіл не встановлені. На основі даних тлумачень проку-
рором Верховинського району Медведчуком Д. П. в інтересах держави в особі Верхо-
винської районної державної адміністрації подано до Верховинського районного су-
ду Івано-Франківської області позовні заяви до відповідачів гр. гр. Колімбровського 
А. М., Могорука І. В., Полоза В. О., Остафійчук О. В. , а також Буковецької сільської ра-
ди, Управління Держкомзему у Верховинському районі щодо визнання незаконними 
та скасування рішень Верхньоясенівської сільської ради та Буковецької сільської ра-
ди про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатної передачі даних ділянок громадянам, визнання нечинними 
державних актів на право приватної власності на земельні ділянки та скасування за-
писів про реєстрацію даних актів у Книзі записів державних актів на право приват-
ної власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оре-
нди землі, зобов’язання повернути земельні ділянки у державну власність. 

17.05.11 р. Верховинським районним судом (суддя Токарук В. І.) було відкрито 
провадження по даних справах (Ухвали по справах № 2/0903/215/11, 
№ 2/0903/216/11, № 2/0903/219/11, № 2/0903/209/11). А Ухвалою Верховинського 
районного суду від 16.06.11 р. було накладено заборону на продаж земельних діля-
нок гр. гр. Колімбровського А. М., Могорука І. В., Полоза В. О., Остафійчук О. В. На да-
ній території біля природного заповідника Писаний Камінь в приватній власності 
знаходяться ще суміжні земельні ділянки гр. Ватуйчак П. Ю. площею 2, 00 га для осо-
бистого селянського господарства (державний акт на право приватної власності Се-
ріЇ ЯД № 831133, який зареєстрований 17.08.07 р. за № 010730000081) та гр. Стенчук 
Г. В. площею 0,25 га для будівництва житлового будинку та господарських споруд 
(державний акт на право приватної власності СеріЇ ЯД № 831132, який зареєстрова-
ний 18.08.07 р. за № 010930000048) та площею 2, 00 га для особистого селянського 
господарства (державний акт на право приватної власності СеріЇ ЯД № 831131, який 
зареєстрований 18.08.07 р. за № 010930000047). 

На сьогоднішній день дані земельні ділянки продані гр. Циплакову С. П., жителю 
м. Донецька (договора купівлі-продажу від 26.02.11 р., зареєстровані в реєстрі за № 
89, № 93 та № 97). Суміжним власникам земельних ділянок також було запропоно-
вано продати свої земельні ділянки, однак вони відмовились. 

Природний заповідник Писаний Камінь площею 5, 00 га розташований на тери-
торії Верховинського лісогосподарського підприємства, межі якого визначено квар-
талом та виділами. На сьогоднішній день державний акт на право постійного корис-
тування на дану територію не розроблений. 

Комісією на першому виїзному засіданні було вирішено: 

– рекомендувати місцевим мешканцям (4 особи), на чиїх ділянках суміжний зем-
левласник уже розпочав несанкціоновані роботи, подати зустрічні позови; 

– рекомендувати місцевим мешканцям зв’язатися з суміжним землекорис–
тувачем і спробувати вирішити питання шляхом домовленостей; 

– працівникам управління Держкомзему у Верховинському районі виїхати на мі-
сце і винести межі даних земельних ділянок в натурі; 

– Буковецькому сільському голові подати клопотання до суду про перенесення 
судового засідання; 

– комісії здійснювати юридичний супровід даної справи, тобто надавати допо-
могу в захисті у суді інтересів Буковецької сільської ради; 
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– головам Верховинської районної ради та Верховинської районної адміністрації, 
начальнику управління Держкомзему у Верховинському районі брати участь у 
всіх засіданнях комісії; 

– результати роботи комісії оприлюднити на інтернет-сторінці обласної ради. 

На наступному виїзному засіданні комісії начальник управління Держкомзему у 
Верховинському районі В. Озарко на картографічних матеріалах показав, де розмі-
щені земельні ділянки 4-ох місцевих мешканців та покупця 2-ох земельних ділянок. 
На карті було видно, що поруч є й інші земельні ділянки, тоді як прокуратурою Вер-
ховинського району оскаржуються в суді державні акти на право власності на земе-
льні ділянки тільки гр. О. Остафійчука, В. Могорука, А. Колімбровського, В. Полоза. 
Більше того, не чекаючи рішення суду, на їхніх ділянках уже проводяться роботи. 

Також за словами Буковецького сільського голови М. Матаржука прокладена до-
рога коштом нових власників, тож може звертатися так, що люди не будуть мати ві-
льного доступу до пам’ятки природи Писаний Камінь. Начальник управління Держ-
комзему у Верховинському районі В. Озарко повідомив, що усі земельні ділянки, які 
виділені під забудову, мають містобудівельне обґрунтування. ДП “Карпатське під-
приємство геодезії, картографії та кадастру” розробило проекти землеустрою щодо 
формування територій та встановлення меж населених пунктів Верховинського ра-
йону. Щодо лісгоспу, то згадувані земельні ділянки тільки межують з ним і аж ніяк 
не заходять на його територію. На земельній ділянці, що належать гр. В. Полозу в 
урочищі Писаний Камінь встановлено трансформаторну підстанцію, про що керів-
ництву Верховинської районної ради та Верховинської районної державної адмініс-
трації не було відомо. На першому судовому засіданні В. Могоруком було заявлено, 
що на його земельній ділянці проводяться якісь роботи і суд дав доручення здійсни-
ти перевірку по даному факту. Начальник управління Держкомзему у Верховинсь-
кому районі В. Озарко запевнив присутніх, що за самовільне зайняття земельної ді-
лянки буде складено акт, взято пояснення у власників земельних ділянок і передано 
дані матеріали до прокуратури. Згідно згаданої коректури 1992 року, ці землі в ме-
жах населеного пункту і їхнім розпорядником є сільська рада.  

Після засідання комісії в приміщенні Буковецької сільської ради усі присутні на 
ній виїхали безпосередньо на місце подій і наочно переконалися, що на даних земе-
льних ділянках ведуться роботи. Так, на одній ділянці вставлена трансформаторна 
підстанція, а на іншій облаштовується майданчик під вертоліт. 

Комісією на другому виїзному засіданні було вирішено: 

– доручити керуючому справами виконавчого апарату обласної ради, депутату 
обласної ради В. Скрипничуку надавати допомогу Буковецькій сільській раді у 
захисті її інтересів у суді;  

– наступне засідання комісії провести після судового засідання, яке відбудеться 
14.07.11 року. 

На третьому виїзному засіданні комісія була присутня на загальних зборах жи-
телів с. Буковець, де, в тому числі, обговорювалась і ситуація стосовно земельного 
конфлікту, який виник біля унікальної геологічної пам’ятки природи “Писаний ка-
мінь” в урочищі Писаний Камінь Буковецької сільської ради Верховинського району. 

На цей час провадження у справі за позовом прокурора Верховинського району 
Д. Медведчука в інтересах держави в особі Верховинської районної державної адмі-
ністрації до відповідачів: Буковецької сільської ради, управління Держкомзему Вер-
ховинського району та мешканців с. Буковець щодо оскарження в суді державних 
актів на право власності на земельні ділянки в урочищі «Писаний камінь» було при-
пинено у зв’язку із непідтриманням даного позову Верховинською районною держа-
вною адміністрацією. 
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Окрім того, цього ж дня сесією Буковецької сільської ради не підтримано заяву 
прокуратури Верховинського району про звернення до суду в особі сільської ради 
щодо оскарження в суді державних актів на право власності на земельні ділянки в 
урочищі Писаний Камінь.  

Комісією на третьому виїзному засіданні було вирішено: 

– приймати подальшу участь у розв’язанні земельного конфлікту, який виник 
біля унікальної геологічної пам’ятки природи «Писаний камінь», та інших пи-
таннях життєдіяльності Буковецької сільської ради, які потребують допомоги 
у їх вирішення з боку комісії. 

Тимчасова контрольна комісія з питань вивчення стану дотримання 
прав трудових мігрантів – вихідців з Івано-Франківської області 

та членів їх сімей 

Враховуючи відсутність державних програм підтримки громадян України, які 
виїхали за межі України в пошуках роботи, системний характер трудової міграції за 
кордон жителів Івано-Франківської області і проблеми трудових мігрантів та членів 
їх сімей, відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Івано-Франківська обласна рада рішенням від 30.09.2011. № 275-9/2011 
вирішила утворити тимчасову контрольну комісію з питань вивчення стану дотри-
мання прав трудових мігрантів – вихідців з Івано-Франківської області та членів їх 
сімей. Головою тимчасової контрольної комісії обрано Т. Парфана. На даний час ко-
місією проведено одне організаційне засідання, затверджено план діяльності на 
найближчий період. 
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ВІДВІДУВАННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ. 
(станом на 01.11.2011 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 25 8 1 

3. 
Загурський 

Олег Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 1 1 

4. 
Зелик 

Руслан Богданович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 0 0 

5. 
Івасюк 

Ігор Миколайович 
з питань праці та соціального захисту 

населення 
5 0 0 

6. 
Мельник 

Михайло Григорович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 9 3 0 

7. 
Неміш 

Віктор Дмитрович 

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

льних відносин 
14 0 0 

8. 
Піцуряк 

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

материнства та дитинства 7 0 0 

9. 
Попович 

Василь Борисович 

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

льних відносин 
14 0 0 

10. 
Різник 

Микола Павлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 

11. 
Семко 

Володимир Богданович 
з питань екології, раціонального природоко-
ристування, рекреації та розвитку туризму 

16 3 0 

12. 
Скрипничук 

Василь Михайлович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 2 0 

13. 
Соляник 

Богдан Степанович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 2 2 

14. 
Ткачівський 

Ярослав Васильович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 4 0 

15. 
Шевчук 

Ігор Михайлович 
з питань екології, раціонального природоко-
ристування, рекреації та розвитку туризму 16 2 0 

16. 
Яковина 

Роман Павлович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 12 1 

17. 
Янків 

Ігор Тарасович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 
9 1 0 



46 

 

Депутатська фракція «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 розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 0 0 

2. 
Бежук 

Василь Михайлович 

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

льних відносин 
14 4 1 

3. 
Будз 

Володимир Іванович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 3 0 

4. 
Волковецький 

Степан Васильович з питань освіти і науки 7 3 0 

5. 
Гоголь 

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

ва та дитинства 
7 1 0 

6. 
Дронь 

Анатолій Володимиро-
вич 

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

людини, законності та правопорядку 
12 0 0 

7. 
Дякур 

Дмитро Дмитрович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 5 0 

8. 
Захарук 

Дмитро Васильович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 7 0 

9. 
Зелінський 

Микола Романович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 
9 1 0 

10. 
Книшук 

Петро Васильович 
з питань праці 

та соціального захисту населення 
5 1 0 

11. 
Кузьма 

Микола Миколайович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 1 0 

12. 
Левицький 

Олександр Михайлович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 25 8 0 

13. 
Романюк 

Юрій Дмитрович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 1 0 

14. 
Троценко 

Андрій Володимирович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 0 0 

15. 
Хованець 

Тарас Михайлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку 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 про-

пусків 

К-сть про-
пусків з 

невідомих 
причин 

1. 
Андрусяк 

Михайло Миколайович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 1 0 

2. 
Бабій 

Ольга Михайлівна 

з питань національного та духовного розви-
тку, 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 
12 0 0 

4. 
Береговський 

Зіновій Леонідович 

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

льних відносин 
14 2 0 

5. 
Джура 

Олександр Дмитрович з питань освіти і науки 7 2 0 

6. 
Дрінь 

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

ва та дитинства 
7 6 0 

7. 
Олійник 

Володимир Євгенович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 9 0 0 

8. 
Олійник 

Ігор Мирославович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 0 0 

9. 
Палійчук 

Микола Васильович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 25 9 0 

10. 
Парфан 

Тарас Дмитрович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 2 0 

11. 
Поліш 

Володимир Віталійович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розвит-

ку малого та середнього бізнесу 
9 2 0 

12 
Пушик 

Степан Григорович 
з питань праці та соціального захисту насе-

лення 
5 3 2 

13. 
Шевченко 

Олександр Леонідович 
з питань екології, раціонального природоко-
ристування, рекреації та розвитку туризму 16 12 2 

14. 
Шкутяк 

Петро Зіновійович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 25 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 про-
пусків з 

невідомих 
причин 

1. 
Гнип 

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

ва та дитинства 7 7 5 

2. 
Данів 

Іван Михайлович 
з питань екології, раціонального природоко-
ристування, рекреації та розвитку туризму 16 2 0 

3. 
Ковальчук 

Володимир Дмитрович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 1 0 

4. 
Кондрат 

Іван Миколайович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 2 1 

5. 
Ляхович 

Галина Іванівна 
з питань праці та соціального захисту насе-

лення 5 0 0 

6. 
Матвійчук 

Ігор Володимирович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 25 5 0 

7. 
Насалик 

Сергій Степанович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 5 0 

8. 
Павлів 

Роман Михайлович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 0 0 

9. 
Петрів 

Василь Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 6 1 

10. 
Семенюк 

Микола Федорович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 4 3 

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 земе-

льних відносин 
14 6 1 

13. 
Черневий 

Юрій Іванович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 9 3 0 
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Депутатська фракція «Фронт Змін» 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть про-
пусків з 

невідомих 
причин 

1. 
Бабій 

Юрій Юрійович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 1 0 

2. 
Данилишин 

Іван Ярославович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 
9 1 0 

3. 
Дерев’янко 

Юрій Богданович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 8 0 

4. 
Дзвінчук 

Дмитро Іванович 
з питань освіти і науки 7 0 0 

5. 
Іванишин 

Володимир Васильович 
з питань екології, раціонального природоко-
ристування, рекреації та розвитку туризму 16 2 0 

6. 
Кулай 

Ігор Йосипович 

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

льних відносин 
14 13 11 

7. 
Купчак 

Володимир Романович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 0 0 

8. 
Неміш 

Дмитро Васильович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 12 5 

9. 
Романчук 

Андрій Володимирович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 6 1 

10. 
Фейчук 

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

ва та дитинства 
7 1 1 

11. 
Хопта 

Володимир Іванович 
з питань праці та соціального захисту насе-

лення 5 0 0 

12. 
Шкварилюк 

Володимир Васильович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 1 0 

13. 
Шувальський 

Володимир Богданович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 25 5 1 
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Депутатська фракція «Регіони Прикарпаття» 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть про-

пусків 

К-ість 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. 
Бартошак 

Володимир Анатолійович 

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

льних відносин 
14 8 0 

2. 
Вишиванюк 

Михайло Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 6 0 

3. 
Гдичинський 

Богдан Петрович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 10 0 

4. 
Гусак 

Руслан Олегович 
з питань праці 

та соціального захисту населення 
5 5 4 

5. 
Келестин 

Юрій Васильович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 14 0 

6. 
Лукань 

Ігор Михайлович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 15 9 

7. 
Митник 

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

ва та дитинства 
7 6 1 

8. 
Мулик 

Роман Миронович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 9 1 0 

9. 
Сендерський 

Сергій Михайлович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 0 0 

10. 
Фелик 

Олександр Іванович з питань освіти і науки 7 7 3 

11. 
Шкіндюк 

Іван Юрійович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 11 3 
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Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть про-

пусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 
причин 

1. 
Брус 

Василь Хомич 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 3 0 

2. 
Голубчак 

Олексій Іванович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 4 0 

3. 
Мердух 

Михайло Орестович 

з питань розвитку промисловості, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 2 0 

4. 
Негрич 

Михайло Михайлович 

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

льних відносин 
14 7 1 

5. 
Олінійчук 

Микола Дмитрович 
з питань охорони здоров’я, сім’ї материнст-

ва та дитинства 7 2 1 

6. 
Попович 

Володимир Васильович 
з питань бюджету, фінансів, податків та 

інвестицій 
25 5 0 

7. 
Сенів 

Василь Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 5 0 

8. 
Фальбійчук 

Юрій Юрійович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 
9 3 0 

9. 
Яворський 

Михайло Іванович 
з питань праці та соціального захисту насе-

лення 5 5 5 

 

 

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 
25 6 0 

2. 
Винник 

Михайло Іванович 

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

льних відносин 
14 8 1 

3. 
Головчак 

Василь Федорович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 3 0 

4. 
Кучер 

Михайло (Богдан) Ми-
хайлович 

з питань національного та духовного розви-
тку, культури, ЗМІ, книговидання і свободи 

слова 
15 2 0 

5. 
Струтинський 

Роман Йосипович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 4 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, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 0 0 

2. 
Карабін 

Мирослав Євгенович 
з питань молодіжної політики, розвитку 

фізичної культури та спорту 
9 3 0 

3. 
Скоропад 

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

ва та дитинства 7 0 0 

4. 
Шинкарук 

Ярослав Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 5 1 

5. 
Яремчук 

Василь Петрович 
з питань праці та соціального захисту насе-

лення 5 1 1 

 

 

Депутатська фракція «Народний Рух України» 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідо-
мих при-

чин 

1. 
Єфімчук 

Ярослав Володимирович 

з питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку туриз-

му 
16 1 0 

2. 
Костинюк 

Богдан Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 0 0 

3. 
Шумега 

Ігор Станіславович 

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

льних відносин 
14 0 0 

 

 

Депутатська фракція «УДАР» 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1. 
Сідаш 

Арсен Васильович з питань освіти і науки 7 2 0 

2. 
Чернега 

Роман Тарасович 

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

льних відносин 
14 6 0 
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Депутатська фракція «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, будівниц-
тва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

та житлово-комунального господарства 
4 4 4 

2. 
Матійчик 

Василь Олександрович 

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

людини, законності та правопорядку 
12 10 1 

 

 

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, розви-

тку малого та середнього бізнесу 
9 7 1 

 

 

Політична партія «За Україну!» 

 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 материнст-

ва та дитинства 
7 3 2 
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5. Розпорядження голови обласної ради 

За період з листопада по грудень 2010 року головою обласної ради прийнято 62 
розпорядження, з них: з основної діяльності – 34, з особового складу – 21, про надан-
ня відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради – 4 і 
про відрядження – 3. 

Зокрема, 22 грудня 2010 року голова обласної ради підписав розпорядження 
«Про відзначення в області 102-ої річниці від дня народження Провідника ОУН Сте-
пана Бандери». 

За період з 1 січня по 1 листопада 2011 року голова обласної ради прийняв 
923 розпорядження, з них: з основної діяльності – 752, з особового складу – 57, про 
надання відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради – 
74 і про відрядження – 40. 

За ініціативою голови обласної ради О. Сича та на виконання відповідних його 
розпоряджень в області були проведені заходи з відзначення Дня Героїв, 120-ої річ-
ниці від дня народження засновника і провідника ОУН полковника Євгена Конова-
льця та 69-ої річниці Української Повстанської Армії. 

За розпорядженнями голови обласної ради утворені робочі групи для врегулю-
вання питань ефективного функціонування Дністровського регіонального ландша-
фтного парку та з визначення місця розташування земельної ділянки для будівниц-
тва спортивно-демонстраційного комплексу. 

На виконання розпорядження голови обласної ради О. Сича в області відбулися 
I-II етапи Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст облас-
ного значення) рад, присвяченої 20-й річниці Незалежності України. 

За звітний період прийнято 464 розпорядження голови обласної ради, які стосу-
валися надання матеріальної допомоги громадянам з фонду обласної ради на вико-
нання депутатських повноважень. 
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6. Взаємодія Івано-Франківської обласної ради 
з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією 

та співпраця з органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями 

Обласна рада і обласна державна адміністрація, незважаючи на окремі політичні 
розбіжності, від початку скликання підтвердили практичними справами задекларо-
вану співпрацю з вирішення проблем соціально-економічного розвитку області. Де-
путатський корпус Івано-Франківської обласної ради, без огляду на партійну прина-
лежність і пов’язані із цим світоглядні орієнтації, є одностайним при вирішенні важ-
ливих соціально-економічних проблем. Водночас, будучи своєрідним ретранслято-
ром настроїв населення краю, обласна рада не може не реагувати на загальнонаціо-
нальні проблеми, на руйнування демократичних здобутків, плюндрування українсь-
кої мови, культури, історії. 

Івано-Франківська обласна рада спільно з Івано-Франківською обласною держа-
вною адміністрацією беруть участь у спільних нарадах, зустрічах з офіційними деле-
гаціями з інших регіонів України та з-за кордону, потенційними інвесторами, офі-
ційних та урочистих заходах. Керівництво обласної ради, депутати систематично 
приймають участь в колегіях ОДА. Водночас, керівництво обласної державної адміні-
страції (ті, хто за результатами місцевих виборів 31 жовтня 2010 року здобув депу-
татський мандат) бере активну участь у пленарних засіданнях сесій обласної ради, 
засіданнях постійних комісій. За участю працівників місцевих державних адмініст-
рацій, начальників управлінь, відділів, проводиться Єдиний день депутата в області. 

Івано-Франківська обласна рада здійснює надання методичної допомоги орга-
нам місцевого самоврядування. Працівниками виконавчого апарату обласної ради 
проводяться навчання, спільні семінари з депутатами районних, сільських, селищ-
них рад, сільськими селищними головами, секретарями сільських, селищних рад. Зо-
крема, такі навчання за участю керуючого справами виконавчого апарату обласної 
ради Василя Скрипничука відбулися у Верховинському, Долинському, Калуському, 
Коломийському, Снятинському районах. 

Громадська рада при голові обласної ради 
З метою ефективної взаємодії з громадськістю та врахування громадської думки 

при вирішенні важливих питань розвитку області, налагодження ефективних меха-
нізмів партнерства Івано-Франківської обласної ради з інститутами громадянського 
суспільства, забезпечення прозорості і відкритості обласної ради, здійснення гро-
мадського контролю за її діяльністю створено Громадську раду місцевого самовря-
дування, як консультативно-дорадчий орган при голові обласної ради.  

Участь у Раді є добровільною і відкритою для всіх об’єднань громадян, крім по-
літичних партій.  

До складу Ради входять представники громадських організацій, що мають статус 
обласних і які легалізовані у встановленому законом порядку на території області. 

Рада здійснює свою діяльність у формі засідань, які скликаються в міру необхід-
ності, але не менше ніж один раз на півріччя.  

Члени Ради беруть участь у роботі депутатських комісій з правом дорадчого голосу. 

Перше засідання відбулося 29 квітня 2011 року.  

За звітний період відбулося 3 засідання Громадської ради.  

На даний час до складу Громадської ради входять 72 організації обласного зна-
чення. 
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Консультативна рада з питань місцевого самоврядування 

27 січня 2011 року під час наради з головами районних рад та міськими голова-
ми міст обласного значення Івано-Франківської області голова Івано-Франківської 
обласної ради О.Сич запропонував утворити Консультативну раду з питань місцево-
го самоврядування. 

У зв’язку з цим, а також, зважаючи на соціально-економічну ситуацію та необ-
хідність оперативного реагування і вироблення скоординованих заходів та дій з ме-
тою підготовки та подання до Верховної Ради України взаємоузгоджених пропози-
цій щодо вдосконалення законодавства з питань місцевого самоврядування і з ме-
тою підготовки проектів рішень обласної ради, враховуючи ініціативу голів район-
них рад, міських голів міст обласного значення розпорядженням голови обласної 
ради від 04.03.2011. № 110-р утворено Консультативну раду з питань місцевого 
самоврядування, до складу якої ввійшли перший заступник, заступник голови обла-
сної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, голови усіх ра-
йонних рад та міські голови міст обласного значення, за винятком Калуського місь-
кого голови. 

За звітний період відбулося 4 засідання Консультативної ради з питань місцево-
го самоврядування. 

Зокрема, на засіданні 14 березня 2011 року члени Консультативної ради обговори-
ли Програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік. 

Зважаючи на те, що на засіданнях депутатських комісій обласної ради пролунав 
цілий ряд зауважень до цієї програми, основним з яких стало те, що програма подана 
без цифрового супроводу та без пооб’єктного розподілу коштів, члени Консультати-
вної ради вирішили додатково звернутися до обласної державної адміністрації з ме-
тою надання усіх розрахунків і розподілу коштів. 

Голів районних рад та міських голів міст обласного значення також ознайомили 
з проектами інших програм та рішень, що планувались бути висунутими на розгляд 
чергової сесії обласної ради. Зокрема, з регіональною цільовою Програмою розвитку 
туризму в області на 2011-2015 роки та Програмою реформування та розвитку жит-
лово-комунального господарства на 2011-2015 роки, програмами щодо підтримки 
сільськогосподарських кооперативів, паспортизації та реставрації пам’яток містобу-
дування та архітектури. Було обговорено питання щодо відзначення в області 20-ї 
річниці Незалежності України. 

23 червня 2011 року відбулося виїзне засідання Консультативної ради з питань мі-
сцевого самоврядування при голові обласної ради на базі Яремчанської міської ради. 

Присутні ознайомилися з досвідом роботи Яремчанської міської ради з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, проаналізували підсумки першого 
Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та підсумки ро-
бочих поїздок керівництва обласної ради в адміністративно-територіальні одиниці 
області. 

Членів Консультативної ради також ознайомили з сучасними технологіями очи-
стки стічних вод, які впроваджує Івано-Франківський філіал державного науково-
дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІ ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ». 

На засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при го-
лові обласної ради, яка відбулася 9 вересня 2011 року, голова обласної ради О. Сич 
ознайомив членів Консультативної ради з результатами дослідження «Стан та роз-
виток місцевого самоврядування на Франківщині: громадська думка», проведених 
Соціологічною групою «Рейтинг». 

Керівники управлінь обласної державної адміністрації ознайомили членів Кон-
сультативної ради з підсумками виконання програми соціально-економічного та 
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культурного розвитку області та станом виконання обласного бюджету і бюджету 
області за І півріччя 2011 року. 

Також на засіданні Консультативної ради обговорили питання про хід реалізації 
проектів та програм І Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання, умовами та особливостями проведення ІІ Конкурсу проектів та програм роз-
витку місцевого самоврядування, а також проінформували голів районних та місь-
ких рад про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Вер-
ховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, район-
них, міських (міст обласного значення) рад, присвяченої 20-й річниці Незалежності 
України. 

18 листопада 2011 року відбулося друге виїзне засідання Консультативної ради 
з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради у Тисменицькому ра-
йоні. На ній було розглянуто питання стану виконання місцевих бюджетів за 10 мі-
сяців поточного року та особливостей формування проектів місцевих бюджетів на 
2012 рік. Голови районних рад та міські голови міст обласного значення обговорили 
також основні питання, які були винесені на розгляд одинадцятої сесії обласної ра-
ди. Окрім того, члени Консультативної ради ознайомилися з роботою великих про-
мислових підприємств району, зокрема, ВАТ “Івано-Франківськцемент” та ТзОВ “Ти-
каферлюкс”, оглянули виробничі потужност ТзОВ “Аріон”, де розливають мінеральні 
води “Джерело Якова” та “Девайтіс”. 

Однією з форм роботи Консультативної ради з питань місцевого самоврядуван-
ня є й проведення засідань у форматі індивідуальних консультацій. За звітний пері-
од було проведено 2 таких засідання, що стосувалися пооб’єктного розподілу коштів 
бюджету розвитку та дотації вирівнювання.  
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7. Обласний конкурс проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування 

У 2011 році Івано-Франківська обласна рада шостого демократичного скли-
кання першою в Україні розробила і прийняла регіональну програму розвитку міс-
цевого самоврядування. Вона ж першою запровадила і провела Конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування (далі – Конкурс).  

Учасниками Конкурсу можуть бути органи місцевого самоврядування сіл, селищ 
і міст (міст районного значення) Івано-Франківської області, які у встановленому 
порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти (програми). 

Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших дже-
рел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних про-
блем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набу-
того у процесі їх реалізації.  

Основними завданнями Конкурсу є: 

– поглиблення співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприєм-
ницької діяльності та громадських організацій у розробці і реалізації проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування;  

– створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування;  

– узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання про-
блем розвитку місцевого самоврядування;  

– удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самовря-
дування;  

– відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів обласного бю-
джету фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування.  

Основними вимогами до проектів та програм є: 

– розробка нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території 
відповідного села, селища, міста;  

– здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких дасть 
змогу суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіаль-
ної громади; 

– підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого само-
врядування; 

– використання сучасних управлінських технологій; 

– запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад 
на базі ринкових відносин та демократичних принципів; 

– бюджет проекту повинен передбачати фінансування з місцевого бюджету, об-
ласного бюджету та, за наявності, за рахунок коштів організацій-партнерів. 

Відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування та рішення ради конкурсу І обласний конкурс проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування тривав з 1 лютого по 29 квітня 
2011 року. 

Відповідно до умов І Конкурсу максимальний розмір співфінансування з облас-
ного бюджету було встановлено у розмірі 50 тис. грн. Загалом в обласному бюджеті 
для переможців конкурсу було передбачено один мільйон гривень. 
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Для ознайомлення органів місцевого самоврядування з вимогами конкурсу роз-
порядженням голови обласної ради було затверджено координаторів конкурсу при 
кожній районній/міській раді, організовано та проведено їх відповідне навчання, а 
вже за їх сприяння було здійснено навчання сільських, селищних і міських (міст ра-
йонного значення) голів з написання проектів та програм у всіх районах та містах 
області. 

Для участі у конкурсі подано 131 проект від 112 місцевих рад, на суму 10,7 
млн. грн. в т.ч. 6,2 млн. грн. з обласного бюджету, 2,5 млн. грн. з місцевих бюджетів 
і 2,0 млн. грн. від організацій партнерів, з них: 

– найбільше проектів подано Рогатинським (15), Косівським (13), Долинським 
(12), Тисменицьким (11), Городенківським (10), Коломийським (10), Надвір-
нянським (10) районами; 

– найактивніші місцеві ради Івано-Франківської міської ради (80%), Долинсько-
го (29%), Надвірнянського (29%) і Городенківського (27%) районів. 

– із 10 міст районного значення у Конкурсі 7 (70%), з 24 селищ прийняли участь 
14 (58%) і з 477 сіл прийняли участь 91 (19%). 

Найчастіше проекти стосувалися ремонту, заміни вікон і дверей на енергоощад-
ні (64 проекти), благоустрою території та прибирання сміття (25 проектів), розвитку 
спортивної інфраструктури (15 проектів), встановлення вуличного освітлення (13 
проектів). 

Враховуючи висновки експертної комісії та пропозиції дирекції і членів ради 
конкурсу, переможцями було визначено 44 проекти практично з усіх районів і місь-
ких рад області, для чого обласна рада внесла зміни у бюджет області і передбачила 
додатково ще більше одного мільйона гривень на фінансування проектів перемож-
ців. Усього ж розмір фінансування переможців склав 4,2 млн. грн., серед яких: 2,1 
млн. грн. з обласного бюджету, 1,1 млн. грн. з місцевих бюджетів і 1,0 млн. грн. від 
організацій партнерів. 

Загалом рада конкурсу визнала: 

– по 4 переможці з Рогатинського і Коломийського районів; 

– по 3 – з Верховинського, Городенківського, Долинського, Калуського, Косівсь-
кого, Надвірнянського, Тлумацького, Тисменицького районів і Івано-Франків-
ської міської ради; 

– по 2 – з Галицького, Рожнятівського і Снятинського районів; 

– по 1 – з Болехівської і Яремчанської міських рад та Богородчанського району. 

Серед переможців Конкурсу 34 сільські ради, 8 селищних і 2 міські ради. 

Більшість переможців будуть здійснювати роботи по заміні вікон і дверей на 
енергоощадні, ремонтні роботи – 21 проект; 10 проектів по благоустрою території, 
прибиранні сміття і встановленні вуличного освітлення; 7 проектів в галузі спорту. 

На даний час частина проектів успішно реалізована (5 проектів), інші в процесі 
реалізації. 

Враховуючи активність органів місцевого самоврядування та з метою удоскона-
лення процесу проведення Конкурсу і відповідно до рішення ради Конкурсу від 
11.08.2011р. № 6 з 15 серпня по 21 жовтня був оголошений ІІ обласний конкурс про-
ектів та програм розвитку місцевого самоврядування. При цьому максимальний ро-
змір співфінансування з обласного бюджету було вирішено збільшити із 50,0 тис. 
грн. до 75,0 тис. грн.  

Як і напередодні І Конкурсу, перед початком ІІ Конкурсу проектів та програм ро-
звитку місцевого самоврядування були проведені навчання сільських, селищних і 
міських (міст районного значення) голів з написання проектів та програм.  
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У порівняння з І-им Конкурсом його популярність зросла, про що свідчить кіль-
кість поданих проектів. Так, для участі у ІІ-ому Конкурсі було подано вже 138 проек-
тів від 127 місцевих рад, на суму 15,9 млн. грн., в т.ч. 9,6 млн. грн. з обласного бюдже-
ту, 2,5 млн. грн. з місцевих бюджетів і 3,7 млн. грн. від організацій партнерів. 

Найбільше проектів було подано Галицьким (14), Богородчанським і Рогатинсь-
ким (по 13), Тисменицьким (12), Долинським, Коломийським та Косівським (по 11) 
районами; 

Найактивніші місцеві ради: Бурштинська міська рада Галицького району подала 
5 проектів, Косівська міська рада Косівського району – 3 проекти і ще 5 місцевих рад 
– по 2 проекти. 

Аналізуючи тематику поданих проектів слід відмітити декілька сфер: 

– Ремонт, заміна вікон і дверей на енергоощадні – 82 проекти; 

– Благоустрій території, прибирання сміття – 13 проектів; 

– Спорт – 21 проектів; 

– Встановлення вуличного освітлення – 12 проектів; 

– Інші – 10 проектів. 

Всі проекти, допущені до участі у Конкурсі, передані Експертній комісії для оці-
нювання. На початку грудня цього року відбудеться чергове засідання Ради Конкур-
су, на якому будуть визначені переможці.  
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Порівняльна таблиця 
участі органів місцевого самоврядування 

у обласних конкурсах проектів 

№ 
з/п 

Показник 
І-ий 

Конкурс 
ІІ-ий 

Конкурс 
+, - 

 
Кількість місцевих рад, 
які прийняли участь 

112 127 + 15 

 Кількість поданих проектів 131 138 + 7 

 
Проекти у сфері: 
Ремонт, заміна вікон і дверей на енергоощадні 

64 82 + 18 

 Благоустрій території, прибирання сміття 25 13 - 12 

 Встановлення вуличного освітлення 13 12 - 1 

 Спорт 15 21 + 6 

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

10,7 15,9 + 5,2 

 Обласний бюджет 6,2 9,6 + 3,4 

 Місцеві бюджети 2,5 2,5  

 Кошти організацій-партнерів 2,0 3,8 + 1,8 

 

Порівняльна таблиця активності місцевих рад 
у обласних конкурсах проектів 

Райони, міста 
І Конкурс, 

к-сть проектів 
ІІ Конкурс, 

к-сть проектів 
+, - 

Богородчанський 3 13 + 10 

Верховинський 7 2 - 5 

Галицький 7 14 + 7 

Городенківський 10 9 - 1 

Долинський 12 11 - 1 

Калуський 7 8 + 1 

Коломийський 10 11 + 1 

Косівський 13 11 - 2 

Надвірнянський 10 6 - 4 

Рогатинський 15 13 - 2 

Рожнятівський 5 8 + 3 

Снятинський 3 6 + 3 

Тлумацький 8 8 = 

Тисменицький 11 12 + 1 

Івано-Франківськ 4 1 - 3 

Болехів 3 3 = 

Яремче 3 2 - 1 

Всього 131 138 + 7 
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8. Співпраця Івано-Франківської обласної ради 
з органами місцевого самоврядування інших регіонів, 

міжнародне співробітництво 

З метою розвитку міжрегіонального порозуміння Івано-Франківська обласна ра-
да виступила ініціатором проведення в м. Яремче 11 березня 2011 року засідання 
Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням Голови 
Верховної Ради України Володимира Литвина, на якому було розглянуто питання 
законодавчого забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні, а 
також стану і перспектив розвитку туризму в Івано-Франківській області. 

Нам вдалося налагодити конструктивну співпрацю із сусідніми областями. 
Зокрема, питання визначення спільних завдань та заходів щодо збереження 
природних екосистем та розвитку туризму у Дністровському каньйоні було роз-
глянуто на спільному засіданні постійних депутатських комісій Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської обласних рад 18 травня 2011 року у с. Михальче Горо-
денківського району.  

З метою вирішення питання щодо збереження природних екосистем та розвит-
ку туризму у Дністровському каньйоні на території Івано-Франківської області та 
ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку 
(Дністровського РЛП) та враховуючи висловлені рекомендації учасників спільного 
засідання постійних депутатських комісій Івано-Франківської, Львівської та Терно-
пільської обласних рад від 18.05.2011 року та рішення Івано-Франківської обласної 
ради від 15.03.2010. № 1032-37/2010 «Про вжиття заходів щодо ефективного функ-
ціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку» було вирішено: 

– створити робочу групу для врегулювання питань ефективного функціонуван-
ня Дністровського регіонального ландшафтного парку; 

– рекомендувати Державному управлінню охорони навколишнього природного 
середовища в Івано-Франківській області розробити та подати на розгляд сесії 
обласної ради положення про Дністровський РЛП з урахуванням диференці-
йованого режиму охорони його природних комплексів, невиснажливого вико-
ристання природних ресурсів, створення умов для організованого туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності. У положенні врахувати 
зміни чинного природоохоронного законодавства, що були прийняті з момен-
ту створення даної природоохоронної території; 

– рекомендувати органам місцевого самоврядування Городенківського та Тлу-
мацького районів, Городенківській та Тлумацькій районним державним адмі-
ністраціям надати науково обґрунтовані пропозиції щодо уточнення й оптимі-
зації площі та меж Дністровського РЛП без суттєвого зменшення його терито-
рії; 

– рекомендувати Івано-Франківській обласній державній адміністрації сформу-
вати адміністрацію Дністровського регіонального ландшафтного парку та ви-
значитись із обсягами фінансування та штатною чисельністю працівників; 

– державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в 
Івано-Франківській області та новоствореній адміністрації парку виступити 
замовником наукових досліджень та виготовлення Проекту організації тери-
торії Дністровського РЛП, охорони, відтворення та рекреаційного викорис-
тання його природних комплексів та об’єктів, а обласній раді виділити з обла-
сного фонду охорони навколишнього природного середовища кошти, необ-
хідні для розробки вищевказаного проекту організації території парку та 
утримання адміністрації парку. Виготовити проект землеустрою для Дніст-
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ровського регіонального ландшафтного парку та винести в натуру (на місце-
вості) межі даної природоохоронної території з установленням відповідних 
межових знаків. 

 

На спільному засіданні постійних депутатських комісій Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської обласних рад було розглянуто також питання перс-
пективи видобутку сланцевого газу на території Івано-Франківської, Львівської 
і Тернопільської областей та упередження можливих негативних наслідків для 
довкілля при його видобуванні. 

Зважаючи на численні застереження та недостатню наукову вивченість можли-
вих наслідків для довкілля від розробки площі «Олеська» газових сланців, що мо-
жуть бути незворотними для навколишнього середовища, учасники рекомендували 
Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській обласним радам не погоджувати 
включення вищезгаданого родовища до Переліку ділянок надр (родовищ корисних 
копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про 
розподіл продукції, до проведення фундаментального дослідження з цього питання 
та врахування вищевказаних застережень. 

Івано-Франківська обласна рада в особі голови О. Сича, Тернопільська обласна 
рада в особі голови О. Кайди, Чернівецька обласна рада в особі заступника голови 
обласної ради В. Маніліча у відповідності до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», на виконання рекомендацій спільного засідання постійних комі-
сій Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад від 18.05.2011 ро-
ку та з метою координації зусиль на вирішення проблем Дністровського каньйону 
підписали за нашою ініціативою Угоду про співробітництво по збереженню 
природних екосистем, розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу 
Дністровського каньйону, у відповідності до якої було домовлено про наступне: 

– об’єднати зусилля по збереженню біологічного різноманіття, природних еко-
систем і врегулювання питань ефективного функціонування установ і терито-
рій природно-заповідного фонду 

– спільні дії з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу Дністровсь-
кого каньйону; 

– забезпечення раціонального і безпечного природокористування як фактора 
стійкого розвитку регіону в межах території України із урахуванням транско-
рдонних аспектів. 

 

Протягом року обласною радою здійснювалася цілеспрямована робота і у на-
прямку міжнародного співробітництва, налагодження взаємодії з нашими за-
кордонними партнерами. 

Так, 9 лютого 2011 року голова Івано-Франківської обласної ради О. Сич провів 
зустріч з віце-президентом Національного комітету Міжнародної торгової палати 
Дарією Ревіною та представниками швейцарської компанії Alter Energy Group, яка 
спеціалізується на впровадженні використання альтернативних джерел енергії. На 
зустрічі було обговорено можливість будівництва в кількох районах Івано-
Франківської області гідроелектростанцій на малих річках, об’єктів з переробки від-
ходів деревини та вирощування біокультур, але не ріпака, з високим вмістом енерге-
тичного ресурсу з наступним використанням отриманого біопалива для потреб міс-
цевих котелень. 

22 лютого 2011 року О. Сич взяв участь у міжрегіональній конференції «Ініці-
атива громад в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та ПРООН», на яку в Івано-
Франківську зібралися представники Івано-Франківської, Тернопільської, Волинсь-
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кої, Львівської та Закарпатської областей щоб обговорити діяльність та результати 
реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та поділитися до-
свідом його реалізації у своїх областях. 

24 березня 2011 року голова обласної ради О. Сич та голова обласної державної 
адміністрації М. Вишиванок зустрілися з офіційною делегацією Посольства Чесь-
кої Республіки в Україні на чолі з тимчасовим повіреним у справах посольства Ві-
тєзславом Півонькою та генеральним консулом Чеської Республіки у Львові Дави-
дом Павлітою. Також до складу делегації ввійшли представники 18-ти чеських фірм. 
Метою зустрічі було налагодження міжрегіональних та економічних взаємозв’язків.  

8 квітня 2011 року О. Сич зустрівся з представниками Національної ради 
української національної меншини Сербії. Під час зустрічі було обговорено мож-
ливу співпрацю у галузі культури, обміну інформації, туризму та налагодження еко-
номічних зв’язків. На зустрічі було запропоновано підписати Меморандум про спів-
працю між Прикарпаттям і Національною радою української національної меншини 
Сербії, текст якого наразі опрацьовується (Довідково: у Сербії проживає 5,5 тисяч 
українців, значна більшість - це вихідці з Галичини. Просвітницьку роботу провадять 
5 осередків українців, 6 культурних товариств). 

Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради В. Гладій 27 квітня 
2011 року від імені Івано-Франківської обласної ради підписав Меморандум про ор-
ганізацію та проведення ХІІІ-го Міжнародного фестивалю телевізійних і радіо-
програм для національних меншин «Мій рідний край». 

Головою обласної ради О. Сичем було проведено спільну прес-конференцію з 
надзвичайним і повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні 
Чжан Сиюнем, президентом підприємства з іноземними інвестиціями «Китпред» Де-
ном Сяосю. 

6 липня 2011 року в старовинному Збаразькому замку (Тернопільська область) 
був підписаний Меморандум між Тернопільською, Львівською, Івано-
Франківською обласними радами та Скупщиною Автономного Краю Воєводина 
(Сербія). Документ завірили від Тернопільської обласної ради – голова Олексій Кай-
да, від Львівської обласної ради – голова Олег Панькевич, від Івано-Франківської об-
ласної ради – голова Олександр Сич, від Скупщини Автономного Краю Воєводина – 
заступник голови Бранімір Мітровіч. Голови обласних рад Галичини після підписан-
ня Меморандуму наголосили на необхідності налагоджувати регіональну партнер-
ську співпрацю та підтримку процесу європейської інтеграції Згідно із Меморанду-
мом, сторони домовилися про налагодження співпраці у сфері туризму, екології, но-
вітніх технологій через прямі контакти між бізнесовими структурами, установами, у 
галузі освіти, охороні здоров’я, місцевого самоврядування. У документі також обумо-
влюється про важливість та необхідність зміцнення зв’язків між громадами Терно-
пільської, Івано-Франківської, Львівської областей та українською громадою у Авто-
номному краї Воєводина, адже там проживає близько шести тисяч українців. 

6 вересня 2011 року на базі туристичного комплексу «Буковель» Олександр Сич 
взяв участь у пленарному засіданні українсько-канадського бізнес-форуму. 

З нагоди 10-річчя підписання угоди про співпрацю між Опольським воєвод-
ством та Івано-Франківською областю офіційна делегація Прикарпаття на чолі з 
керівництвом обласної ради 5 жовтня 2011 року відвідала місто Ополе (Польща). Під 
час візиту відбулися зустрічі делегації Івано-Франківщини з Маршалком Опольсько-
го воєводства Юзефом Себестою та головою сеймику Опольського воєводства Богу-
славом Вердаком за участі Генерального Консула України в Кракові Віталія Макси-
менка. Українська делегація також зустрілася з Воєводою Опольського воєводства 
Ричардом Вільчинським. За результатами візиту було досягнуто цілий ряд домовле-
ностей про співпрацю у різноманітних сферах життєдіяльності. 
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31 жовтня 2011 року голова обласної ради О. Сич та голова обласної державної 
адміністрації М. Вишиванок зустрілися з делегацією шведської агенції міжнарод-
ної співпраці та розвитку SIDA, яку очолює Марія Петерсон. О. Сич зазначив, що 
перш за все обласну раду цікавить досвід Швеції щодо розвитку місцевого самовря-
дування, підкреслив особливу зацікавленість в участі у проекті Ради Європи «Поси-
лення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування», який 
реалізовуватиметься в Долині, Болехові та Рожнятівському районі, висловив готов-
ність обласної ради надавати йому всіляке сприяння й зацікавленість у його поши-
ренні на інші території. Голова обласної ради також висловив готовність провести 
на регіональному рівні у листопаді 2011 року спільно з шведськими партнерами 
круглий стіл про покращення механізмів функціонування місцевого самоврядуван-
ня. 

Івано-Франківська обласна рада виступає співвиконавцем проектів в рамках 
Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 
2007-2013, а саме: Проект «Транскордонний Парламент» - запровадження спільного 
інструменту на основі інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення 
форуму в прикордонних регіонах Словаччини, Угорщини, Румунії та України» та 
Проект «Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону шляхом 
створення інституцій підтримки підприємництва». 

Окрім того, обласна рада виступила партнером у Проекті «Мережа сприяння 
конкурентоспроможності та інноваційності» в рамках Програми транскордонної 
співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 
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9. Проведення днів депутата та діяльність депутатів обласної ради 
в адміністративно-територіальних одиницях області 

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

У цей день депутати обласної ради у виборчих округах та адміністративно-
територіальних одиницях області проводять особистий прийом виборців, приймають зве-
рнення та заяви громадян, надають різноманітні консультації та роз’яснення, інформують 
про роботу обласної ради та свою депутатську діяльність. 

Про свою роботу на округах депутати також інформують обласну раду. Загалом, з 
початку року, депутатами проведено 369 зустрічей та особистих прийомів, на яких побу-
вало 3 тисячі 300 осіб. У жовтні 2011 р. про свою роботу в Єдиний день депутата в облас-
ті проінформували обласну раду 15 депутатів.  

В черговий раз депутати отримали змогу зустрітися з виборцями під час проведен-
ня Єдиного дня депутата 17 листопада 2011 р. 

Виборці звертаються до депутатів за допомогою у вирішенні соціально-побутових 
питань, наданням матеріальної допомоги, сприянням у розв’язанні земельних спорів, пра-
цевлаштуванні. Значна частина громадян передпенсійного віку зверталась за допомогою 
та роз’ясненнями з приводу застосування нового пенсійного законодавства. 

Не байдужі наші краяни й до справ громадських. Вони порушують питання щодо 
ремонту вулиць, спорудження необхідних для громади об’єктів соціально-культурного 
призначення, облаштування спортивних та ігрових площадок для дітей та молоді. 
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10. 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 активно використовували своє право на депутатські запити. 

З початку шостого демократичного скликання 58 депутатів обласної ради пода-
ли 93 запити, з яких прийнято відповідні рішення. У більшості з них порушуються 
проблеми соціально-економічного розвитку населених пунктів, спорудження та ре-
монту доріг і мостів, врегулювання земельних та майнових відносин, поліпшення 
соціального захисту населення та інше. 

Відповідно до рішення ради виконавцями депутатських запитів визначені: обла-
сна державна адміністрація (65), прокуратура області (12), керівництво обласної ра-
ди (9), інші обласні установи та організації. 

Аналіз виконання засвідчує певну дієвість депутатських запитів, що сприяло ви-
рішенню ряду існуючих проблем. Однак, реалізація рішень за депутатськими запи-
тами і надалі залишає бажати кращого. Лише 28 запитів (30,1%) із всіх прийнятих 
виконані. 

 

Це вимагає: 

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

– від кожного депутата і ради в цілому більш зваженого підходу до реальності 
виконання того чи іншого запиту; 

– від працівників виконавчого апарату обласної ради постійного контролю за 
прийнятими рішеннями, ведення конкретної роботи з виконавцями, глибоко-
го вивчення причин невиконання, інформування про це депутатів, об’єднання 
їх зусиль та виконавців на реалізацію прийнятих рішень. 

 

З початку каденції до обласної ради надійшло 1286 звернень від жителів облас-
ті. За звітний період головою обласної ради проведено 12 прийомів громадян з 
особистих питань, на яких прийнято 256 мешканців краю. 

Найбільше звернень від жителів області надійшло з м. Івано-Франківська – 436, 
Долинського району – 111, Тисменицького району – 111, Надвірнянського району – 
67, Косівського району – 62, Снятинського району – 69, Богородчанського району – 
54, Галицького району – 53, м. Калуша – 48, Коломийського району – 42, Калуського 
району – 37, Верховинського району – 36, м. Коломия – 29, м. Яремче – 25, Тлумаць-
кого району – 22, Рогатинського району – 23, Рожнятівського району – 15, Городен-
ківського району – 16, м. Болехова – 15, з інших областей – 16. 

 

У зверненнях громадяни порушили 1286 питань, що стосувалися зокрема:  

– надання матеріальної допомоги для покращення побутових умов проживання, 
лікування, в тому числі складного оперативного лікування в науково-медичних за-
кладах держави та інші питання соціального захисту (758); 

– АПК та земельних відносин (93); 

– комунального і шляхового господарства (63); 

– оренди приміщень (2); 

– забезпечення житлом (27); 

– будівництва та реконструкції (35); 
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– транспорту (8); 

– науки і освіти (20); 

– радіомовлення (7); 

– спорту, культури і мистецтва (51); 

– охорони здоров’я (15); 

– екології (29); 

– праці (28); 

– забезпечення законності та охорони правопорядку (108); 

– діяльності місцевих органів самоврядування та держадміністрацій (29); 

– релігії (4); 

– реабілітації – (6); 

– інші (55). 

 

За відповідний період проведено 12 засідань дорадчої комісії обласної ради з 
питань виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови 
обласної ради, на яких розглянуто 696 заяв жителів області і виділено 578 800 
(п’ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот) гривень. 

Жодне звернення не залишилося поза увагою, адже за кожним з них – людський 
біль і щира надія на довгоочікувану допомогу.  
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11. Заходи обласної ради, спрямовані на вшанування 
видатних особистостей українського народу, 

інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

З початку каденції керівництво обласної ради взяло участь у різноманітних пат-
ріотичних заходах, зокрема: 

– відзначенні в області 102-ої річниці від дня народження Провідника ОУН Сте-
пана Бандери; 

– урочистостях з нагоди 73-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола; 

– урочистому віче з нагоди 92-ї річниці проголошення Акту Злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – Дня Собор-
ності України; 

– урочистостях з нагоди 197-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка; 

– відкритті та освяченні меморіального знаку «Пам'ять заради майбутнього», 
який встановили на одному із приміщень Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти газу на вулиці Шопена, де під час минулої вій-
ни було гестапо; 

– відкритті пам’ятника Кобзареві, яке відбулося в Івано-Франківську в парку 
імені Шевченка; 

– урочистостях з нагоди Дня Героїв; 

– урочистостях з нагоди 140-річчя від дня народження видатного українського 
письменника-новеліста Василя Стефаника, які відбулися на його батьківщині 
– в селі Русів Снятинського району; 

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

– освяченні символічного каменю, на місці якого буде встановлено пам’ятник 
командирові Корпусу Січових Стрільців, керівникові Української Військової 
Організації, засновникові Організації Українських Націоналістів та першому 
Голові Проводу ОУН Євгенові Коновальцю; 

– урочистому віче та відкритті меморіальної дошки з нагоди 70-ї річниці прого-
лошення Акту відновлення Української Держави, яку встановлено на стіні 
морфологічного корпусу медуніверситету на майдані Шептицького в Івано-
Франківську; 

– панахиді-віче до 107-ої річниці від Дня народження одного з головних ідеоло-
гів українського націоналізму Степана Ленкавського; 

– фестивалі «Яворина – 2011», а саме відкритті фестивалю патріотичної пісні, 
урочистостях біля пам'ятника крайовому провіднику ОУН Карпатського краю 
Ярославу Мельнику (Роберту) у селі Липа та відкритому волейбольному тур-
нірі; 

– урочистостях з нагоди 20-ї річниці Незалежності України; 

– відзначенні 69-ої річниці Української Повстанської Армії; 

– церемонії нагородження переможців IX Всеукраїнської Пластової Спартакіади, 
присвяченої 69-ій річниці створення УПА; 

– урочистих заходах з нагоди 100-річчя від дня народження українського скуль-
птура Григорія Крука у його рідному селі Братишів Тлумацького району 

– урочистому віче з нагоди 93-ї річниці проголошення Західноукраїнської На-
родної Республіки. 
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Керівництво обласної ради прийняло також участь в:  

– урочистому перенесенні частинки Чесного і Животворящого Хреста Господ-
нього, переданого Римсько-Католицькою Церквою в дар Гошівському монастирю;  

– інтронізації новообраного глави Української Греко-Католицької Церкви Свя-
тослава (Шевчука);  

– традиційній Хресній дорозі напередодні Великодня в Івано-Франківську;  

– відкритті та освяченні пам’ятника Преподобному Іову Княгницькому в с. Кра-
сноставці Снятинського району;  

– урочистостях з нагоди 400-річчя з часу заснування Хресто-Воздвиженського 
Манявського монастиря – головної святині Івано-Франківської єпархії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату;  

– Всеукраїнській прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці; Міжнаро-
дній прощі вервиці за єдність Церкви в селі Погоня Тисменицького району;  

– міжнародній науковій конференції «Туризм і розвиток регіону», яка відбулася 
19 жовтня 2011 року на базі оздоровчого комплексу «Карпати» в Яремчі;  

– заходах з нагоди 25-х роковин Чорнобильської трагедії, панахиді і віче-
реквіємі біля символічного каменю, освяченого декілька років тому на місці майбут-
нього пам’ятника чорнобильцям в Івано-Франківську;  

– посадженні 30 саджанців сакури біля обласної клінічної лікарні в Івано-
Франківську («Алеєю життя»);  

– відкритті 8-ого театрального фестивалю-конкурсу кращих прем’єрних поста-
новок сезону «Прем’єри сезону 2011» в Івано-Франківському академічному українсь-
кому музично-драматичному театрі імені Івана Франка;  

– відкритті п’ятого міжнародного фестивалю театрів ляльок «Обереги-2011»; 
відкритті виставки з нагоди 25-літнього ювілею Літературного музею Прикарпаття 
та 40-річчя заснування обласної організації Спілки письменників України;  

– відкритті виставки документів і матеріалів «Історія місцевого самоврядуван-
ня на Прикарпатті (XVIII-XX століття)», створеної колективом працівників та викла-
дачів Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дер-
жавних підприємств, установ і організацій;  

– відкритті виставки скульптури і живопису Людмили, Михайла та Ореста Кос-
тівих;  

– святі останнього шкільного дзвоника та у зв’язку із початком нового навчаль-
ного року у школах області;  

– врученні дипломів випускникам заочної та заочно-дистанційної форми на-
вчання магістратури державної служби Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу;  

– урочистостях з нагоди 40-річчя Івано-Франківської організації Спілки пись-
менників України;  

– відкритті V фольклорно-етнографічному фестивалі лемківської культури 
«Кличе Зелена неділя», присвяченому 65-річчю депортації етнічних українців з 
Польщі; гуцульського фестивалю «Полонинське літо-2011» у с. Верхній Ясенів Вер-
ховинського району; V обласного фестивалю аматорської народної творчості «Пісні 
Опілля» у м. Рогатин; ІІІ районного фестивалю «Покутська вільха» та святкуваннях з 
нагоди 595-ої річниці першої літописної згадки про Обертин; фестивалі автентичної 
карпатської кухні «Смачний Спас»; урочистостях з нагоди відзначення 770-річчя з 
часу першої літописної згадки про м. Коломию; 19-му міжнародному Гуцульському 
фестивалі в м. Косові. 
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24 червня 2011 року в Івано-Франківському академічному українському музич-
но-драматичному театрі імені Івана Франка О. Сич виголосив промову з нагоди Дня 
Конституції. 

18 серпня 2011 року голова обласної ради О. Сич на урочистій сесії обласної ради 
виголосив доповідь до 20-ї річниці Незалежності України: «20 років Незалежності 
України: боротьба за зміст Української держави» 

24 серпня 2011 року в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди 20-ї рі-
чниці Незалежності України, в яких взяли участь й представники обласної ради – го-
лова обласної ради О. Сич, перший заступник голови обласної ради В. Гладій, заступ-
ник голови обласної ради О. Дзеса та депутати обласної ради. 

За кошти обласної ради до 102-ї річниці з дня народження С. Бандери, до 120-ї 
річниці з дня народження Є. Коновальця та до 69-ї річниці створення УПА на терито-
рії області було встановлено біл-борди. 

 

Керівництво обласної ради привітало: 

– з 20-літтям створення осередку Пласту у Білих Ославах, що на Надвірнянщині; 

– з 75-річчям відомого літератора, дослідника національно-визвольної боротьби 
українського народу Геннадія Бурнашова та вручено йому за значний внесок у роз-
криття героїчних сторінок української національно-визвольної боротьби у ХХ сто-
літті Подяку голови Івано-Франківської обласної ради; 

– колектив редакції громадсько-політичної газети «Галичина» з 21-ою річницею 
з часу виходу першого номера газети; 

– гравців, адміністраторів та керівництво народного футбольного клубу «Ура-
ган» із завоюванням звання чемпіона України з футзалу сезону 2010/2011; 

– з 60-річчям одного з найвідоміших українських письменників сучасності Васи-
ля Шкляра; 

– з 50-літнім ювілеєм відомого літературного критика, голову Івано-
Франківської обласної організації Спілки письменників України Євгена Барана; 

– з 87-літтям Голову Братства ОУН-УПА Карпатського Краю Фотія Володимирського; 

– з Днем народження голову станиці Галицького братства дивізійників Михайла 
Мулика, якому виповнився 91 рік; 

– з 85-річчям ветерана УПА Дмитра Жовтяка. 

 

Керівництво обласної ради всіляко сприяє також ініціативам депутатів у пропа-
гуванні здорового способу життя. Зокрема, з нагоди 120-ї річниці від дня народжен-
ня засновника і провідника ОУН Євгена Коновальця обласна рада організувала і про-
вела перший турнір з волейболу на кубок голови обласної ради, ініціювала прове-
дення цілого ряду змагань з інших видів спорту серед депутатів місцевих органів 
представницької влади Прикарпаття. Своєрідним наслідком такої діяльності стала 
перемога збірної команди Івано-Франківської області у фінальних змаганнях першої 
Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпо-
рядкування) рад, присвячених 20-річчю Незалежності України. 
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12. Надходження до обласної ради та відправлення 
кореспонденції юридичних осіб 

За звітний період на адресу Івано-Франківської обласної ради надійшло:  

• 98 проектів рішень; 

• 5193 листів від юридичних осіб, з них: 

– 1242 заяви, звернення обласної ради, обласної державної адміністрації, 
політичних партій та громадських організацій; 

– 858 з питань фінансування, бюджету, надходження податків та зборів, 
інвестицій; 

– 445 з питань нагородження; 

– 399 з питань збереження державного і комунального майна, оренди та 
приватизації приміщень; 

– 260 з питань організаційної та інформаційно-аналітичної роботи; 

– 148 заяв, звернень обласної ради, політичних партій, депутатів; 

– 99 з питань проведення засідань, нарад, сесій, презентацій, семінарів; 

– 78 з питань надання житлової площі та забезпечення приміщенням; 

– 65 з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства; 

– 56 з питань навчання; 

– 54 з питань поліграфії, видавництва та книгорозповсюдження; 

– 55 з питань відведення земельних ділянок, впорядкування землекорис-
тування, встановлення та зміни меж населених пунктів; 

– 53 з питань економічних реформ, промисловості, планування; 

– 51 з питань видачі погоджень для надання ліцензій та гірничих відводів; 

– 38 з питань охорони природи, екології та раціонального природокорис-
тування та ін. 

 

Івано-Франківською обласною радою відправлено за звітний період 1815 листів. 
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13. 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 фу-
нкцій, які покладені на органи місцевого самоврядування. 

Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить благополуччя всієї те-
риторіальної 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 при-
множення 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 ма-
лого 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. 

Орендодавцем майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області з 1 січня 2007 року і по теперішній час є обласна рада в особі управління 
майна спільної власності територіальних громад області обласної ради, яке підписує 
відповідні договори на підставі рішень обласної ради чи рекомендацій постійної ко-
місії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комуна-
льною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу або погодження голови об-
ласної ради (заступника голови обласної ради). 

Чіткий порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст області та належний контроль за дотриманням орендарем умов 
договору оренди нерухомого майна сприяв підвищенню ефективності його викорис-
тання, а відтак збільшенню обсягів надходжень від оренди. Станом на 1 листопада 
2011 року надходження від оренди склали всього 4018,8 тис. грн. Із цієї суми до зага-
льного фонду обласного бюджету перераховано 2216,0 тис. грн. (139,6 % до визначе-
ного обласним бюджетом завдання на 2011 рік). Крім того, обласною радою забезпе-
чено перерахування частини орендної плати до Державного бюджету як податку на 
додану вартість в сумі 636,1 тис. грн., та балансоутримувачам – 1166,7 тис. грн.  

Станом на 1 листопада 2011 року в обласній раді перебуває на контролі 294 
чинних договори оренди нерухомого майна, із них, 1 договір оренди цілісного май-
нового комплексу, 49 договорів з бюджетними організаціями. Загальна площа пере-
даного в оренду майна складає 43674,58 кв.м, із них, 7402,3 кв.м – площа цілісного 
майнового комплексу, 17205,46 кв.м – у використанні бюджетних організацій.  

Керівництвом обласної ради проведено вибіркові перевірки збереження та на-
лежного використання об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у місті Івано-
Франківську. Технічний стан окремих об’єктів слугуватиме зміні управлінського рі-
шення щодо їхнього раціональнішого використання. 

Як власник і орендодавець майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, обласна рада здійснює роботу з удосконалення процедури пере-
дачі майна в оренду з метою відповідності її вимогам часу, забезпечення проведення 
її на засадах прозорості та відкритості. Так, забезпечено проведення прискореного 
перегляду регуляторних актів, прийнятих обласною радою, щодо їх відповідності 
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принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а са-
ме, “Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області”, “Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”, “Про 
затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст області”.  

З прийняттям обласною радою таких рішень передача в оренду об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється відкрито і 
прозоро, а плата за оренду відповідає ринковій вартості. 

Ситуація, що склалася в економіці України внаслідок фінансової кризи, збіль-
шення випадків повернення орендарями нерухомого майна у зв’язку з їх неспромо-
жністю сплачувати орендну плату зумовили обласну раду переглянути розміри оре-
ндних ставок за використання майна. Підтримуючи суб’єктів малого та середнього 
бізнесу, обласна рада прийняла рішення від 04.01.2011. № 45-2/2011 “Про оренду 
нерухомого майна у 2011 році” яким знижено плату за оренду нерухомого майна 
шляхом застосування визначених орендних ставок за використання нерухомого 
майна з коефіцієнтом 0,7. 

З метою забезпечення збереження комунального майна, стабілізації ситуації щодо 
використання орендованого комунального майна, захисту інтересів суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у сфері здійснення ними господарської діяльності обласна рада 
на сьогодні переглядає Методику розрахунку пропорції розподілу між обласним бю-
джетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оре-
нду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Принцип публічності в орендних відносинах здійснюється через висвітлення на 
web-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. 

Протягом січня – жовтня 2011 року проведено 103 конкурси з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності з метою оцінки об’єктів оренди та забезпечено їх рецензування. 
Проведено 21 конкурс (аукціон) на право оренди майна, з переможцями яких укла-
дено 21 договір на оренду нерухомого майна.  

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 370331,84 грн., виконавчі написи нотаріуса на 
суму 91012,85 грн. 

Особливу увагу обласна рада приділяла проблемним питанням приватизації 
об’єктів комунальної власності. Протягом звітного періоду відповідними рішеннями 
обласної ради затверджено Програму приватизації об’єктів спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст області на 2011 рік та висновки про вартість про-
дажу чотирьох об’єктів на суму 2072384,60 грн. Цією Програмою визначений пере-
лік об’єктів, що не приватизовані і є перехідними та підлягають приватизації шля-
хом викупу у 2011 році. 

Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, є комунальною 
власністю та зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету. У 2011 році 
надходження до обласного бюджету від приватизації майна склали 6056176 грн.  

Обласна рада від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснює управ-
ління об’єктами їхньої спільної власності, переліки яких визначені та затверджені 
рішенням обласної ради від 22.12.2006. № 166-7/2006. Обласна державна адмініст-
рація здійснює делеговані повноваження щодо управління майном у сферах: охоро-
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ни здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти і спорту, у галузях: аг-
ропромислового комплексу, житлово-комунального господарства, будівництва, тор-
гівлі, транспорту відповідно до рішення обласної ради від 10.11.2006. № 121-6/2006. 
Відслідкувавши рух об’єктів комунальної власності обласна рада формує уточнені на 
сьогодні переліки свого майна.  

Здійснюючи відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра-
їні” правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами спі-
льної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада на пле-
нарних засіданнях вирішувала питання управління об’єктами права комунальної 
власності щодо продажу, оренди. У звітному періоді обласною радою прийнято 13 
рішень з майнових питань. 

Обласна рада як власник майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області провела роботу з реєстрації нерухомого майна (виготовлення 
технічної інвентаризації та оформлення права власності), завершує роботу з реєст-
рації земельних ділянок (виготовлення державного акта на право постійного корис-
тування земельною ділянкою), забезпечила зберігання правовстановлювальних до-
кументів на майно області. Проведення такої роботи спрямоване на забезпечення 
визнання та захисту права власності на об’єкти нерухомого майна, підвищення ефе-
ктивності його використання, збільшення надходжень до обласного бюджету від 
оренди майна.  

Серед існуючих проблемних питань слід зазначити деякий “дисбаланс повнова-
жень” обласної ради та облдержадміністрації. Різні за компетенцією і повноважен-
нями, вони досить часто переплітаються і зумовлюють неоднакове розуміння здійс-
нюваних ними функцій. Відсутність єдиного правового поля з регулювання питання 
щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на загальнодержавному рівні вимагає вжиття заходів для розроблення лока-
льних нормативно-правових актів з управління майном з метою його кількісного та 
якісного примноження, а також поповнення дохідної частини обласного бюджету як 
основи соціальної, економічної та політичної життєдіяльності області. 

Аналіз роботи обласної ради у сфері управління комунальною власністю свід-
чить про певні напрацювання з питань ефективності управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
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14. Інформація про виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування у 2011 році 

Рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 42-2/2011 «Про обласний бюджет на 
2011 рік» на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування обла-
сті затверджено видатки в сумі 5 млн. 55 тис. 800 гривень. Протягом восьми місяців 
для реалізації її заходів використано коштів на суму 3 млн.809 тис. 451 грн. (75 %). 

Підпрограма «Обласний конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування» 

На реалізацію обласного конкурсу проектів на початку року було передбачено 
1 млн. 12 тисяч 500 гривень.  

Водночас при уточненні обласного бюджету за підсумками його виконання за 
перше півріччя цього року виділено1 млн. 139 тис. 300 гривень для реалізації про-
ектів ІІ черги. 

Підпрограма «Фонд обласної ради 
на виконання депутатських повноважень» 

Загальна сума фонду, затверджена обласною радою при прийнятті обласного 
бюджету на 2011 рік, становить 2,052 млн. грн. Водночас, при уточненні обласного 
бюджету за підсумками його виконання за перше півріччя цього року додатково ви-
ділено 228 тис. грн.  

Дві третини Фонду у рівних частинах розподіляються депутатами обласної ради, 
одна третина коштів Фонду розподіляється головою обласної ради. 

Одним із напрямів використання коштів Підпрограми є надання адресної мате-
ріальної допомоги малозабезпеченим громадянам. 

За період з 1 січня по 1 листопада 2011 року головою обласної ради видано 486 
розпоряджень про виділення коштів з фонду обласної ради на виконання депутат-
ських повноважень для надання адресної матеріальної допомоги громадянам на су-
му 1,442 млн. грн., з них 966,9 тис. грн. – відповідно до клопотань депутатів обласної 
ради та 475,1 тис. грн. з фонду голови обласної ради (на підставі протоколів засідань 
дорадчої комісії). 

Адресну матеріальну допомогу надано 1113 особам (590 осіб – з фонду голови та 
564 особи з фонду депутатів). 

Також відповідно до звернень депутатів придбано та передано школам та сіль-
ським радам області оргтехніки та іншого обладнання на суму 90,5 тис. гривень. 

Всього з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень станом 
на 01.11.2011 року використано 1,533 млн. грн., що становить 67% від затвердже-
ної суми. 

Підпрограма «Обмін досвідом та сприяння розвитку 
місцевого самоврядування» 

Для реалізації заходів цієї підпрограми передбачено 763 тис. гривень. 

За звітний період було сплачено членські внески до Асоціації місцевих та регіо-
нальних влад, забезпечено організацію і проведення засідання Консультативної ра-
ди з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України та пере-
бування її членів в Івано-Франківській області 10-12 березня 2011 року, участь в за-
ходах з нагоди відзначення Дня України в Парламенті Канади. 
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Відповідно до рішення обласної ради від 15.04.2011. № 115-5/2011 «Про відзна-
чення в області 120-ої річниці від дня народження засновника і провідника ОУН пол-
ковника Євгена Коновальця» здійснено заходи з метою вшанування світлої пам'яті 
командира Корпусу Січових Стрільців, керівника Української Військової Організації, 
засновника Організації Українських Націоналістів та першого Голови Проводу ОУН 
полковника Євгена Коновальця. 

Здійснено оплату транспортних послуг у зв’язку з проведенням виїзної сесії об-
ласної ради в Коломийському районі, фінансування витрат, спрямованих на забезпе-
чення і проведення урочистої восьмої сесії з нагоди 20-ої річниці Незалежності Укра-
їни, перебування в Івано-Франківській області 7-8 липня 2011 року Парламентської 
делегації Автономного краю Воєводина (Республіка Сербія), проведення ТзОВ «Соці-
ологічна група «Рейтинг» соціологічного дослідження «Громадська думка мешканців 
Івано-Франківської області щодо проблем місцевого самоврядування». 

Забезпечено участь і відзначення збірної команди Івано-Франківської області за 
зайняте перше загальнокомандне місце у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів 
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, ра-
йонних та міських рад. 

Всього для реалізації зазначених заходів цієї підпрограми використано близько 
500 тисяч гривень.  

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 та затверджено кошторисних призначень для них на суму 1 217,5 тис. грн. 

Відповідно до поданих заявок ЗМІ, станом на 1 листопада профінансовано 43 ре-
дакції на суму 829,9 тис. грн. (68%). 
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15. Інформація про стан реалізації 
державної регуляторної політики  

На виконання вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», при-
йнято розпорядження голови обласної ради від 17.01.2011. № 4-р «Про створення 
робочої комісії з прискореного перегляду регуляторних актів». Враховуючи Методи-
чні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з пи-
тань прискореного перегляду регуляторних актів, затверджені наказом Держкомпі-
дприємництва від 13.01.2011. № 2, прийнято розпорядження голови обласної ради 
від 31.01.2011. № 23-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради 
від 17.01.2011. № 4-р», яким внесено зміни і доповнення до складу комісії. 

Робочою комісією проаналізовано 8345 рішень обласної ради і розпоряджень 
голови обласної ради. За результатами перегляду виявлено 11 регуляторних актів – 
рішень обласної ради. На ці регуляторні акти комісією підготовлено відповідні ви-
сновки. 

На виконання вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» та 
відповідно до висновків робочої комісії обласної ради з прискореного перегляду ре-
гуляторних актів обласною радою прийнято рішення від 10.06.2011. № 164-6/2011 
«Про втрату чинності рішень обласної ради – регуляторних актів», а саме: 

– від 22.11.2002. № 86-4/2002 «Про затвердження Правил забудови населених 
пунктів області»; 

– від 30.03.2007. № 257-10/2007 «Про Порядок передачі в оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»; 

– від 30.03.2007. № 259-10/2007 «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія-
льності»; 

– від 30.03.2007. № 264-10/2007 «Про заходи щодо розвитку ринку земель»; 

– від 25.05.2007. № 287-13/2007 «Про затвердження Положення про порядок на-
дання Регіональним фондом підтримки підприємництва по області фінансово-
кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів об-
ласного бюджету»; 

– від 25.05.2007. № 302-13/2007 «Про затвердження Типового договору оренди 
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області»; 

– від 28.03.2008. № 524-20/2008 «Про Правила користування маломірними (ма-
лими) суднами на водних об’єктах області»; 

– від 27.03.2009. № 771-29/2009 «Про посилення профілактичного впливу і про-
тидії проявам пияцтва, алкоголізму та тютюнопаління серед населення облас-
ті»; 

– пункти 1 і 4 рішення від 16.07.2010. № 1113-39/2010 «Про докорінне покра-
щення інвестиційного клімату в області»; 

– від 16.07.2010. № 1116-39/2010 «Про Порядок проведення руслоочисних та ру-
слорегулювальних робіт на річках області». 

 

Після підготовки нової Методики розрахунку пропорцій розподілу між обласним 
бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (у 
відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політи-
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ки у сфері господарської діяльності») буде скасовано рішення обласної ради від 
31.07.2007. №339-14/2007. 

 

Враховуючи важливість рішень обласної ради – регуляторних актів для госпо-
дарської діяльності підприємців – орендарів, суб’єктів малого бізнесу для отримання 
пільгових кредитів, залучення інвестицій в область обласною радою, у відповідності 
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарсь-
кої діяльності», прийнято рішення від 24.03.2011. № 92-4/2011 «Про план діяльності 
обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік» (із змінами і 
доповненнями). Згідно даного рішення обласною радою прийнято такі рішення – 
регуляторні акти: 

1. Про заходи щодо розвитку ринку земель (рішення обласної ради від 
21.06.2011. № 205-7/2011). 

2. Про Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних гро-
мад, сіл, селищ, міст області (рішення обласної ради від 10.06.2011. № 166-6/2011). 

3. Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної вла-
сності територіальних громад сіл, селищ, міст області (рішення обласної ради від 
10.06.2011. № 167-6/2011). 

4. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (рішення обласної ради 
від 10.06.2011. № 168-6/2011). 

5. Про затвердження положень про порядок надання Регіональним фондом під-
тримки підприємництва фінансово-кредитної допомоги (рішення обласної ради від 
10.06.2011. № 169-6/2011). 

6. Про затвердження ставок збору на заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей 
лісів (рішення обласної ради від 10.06.2011. № 177-6/2011). 

7. Про Порядок проведення руслоочисних та руслорегулювальних робіт на річ-
ках області (рішення обласної ради від 30.09.2011. № 245-9/2011). 

 

До кінця року необхідно прийняти 3 рішення обласної ради – регуляторні акти, а 
саме: 

– Про Методику розрахунку пропорції розподілу між обласним бюджетом, орен-
додавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, від-
повідальні за розробку – Управління майна спільної власності територіаль-
них громад області обласної ради; 

– Про Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах 
області, відповідальні за розробку – Головне управління промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації; 

– Про затвердження Положення про стимулювання діяльності інвесторів шля-
хом прискореного виділення їм земельних ділянок, що перебувають у держав-
ній чи комунальній власності, для розвитку туристично-спортивної, рекреа-
ційної та іншої пріоритетної індустрії та інфраструктури в Івано-Франківській 
області, відповідальні за розробку – Головне управління з питань туризму, єв-
роінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації. 
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16. Висвітлення діяльності обласної ради 
в засобах масової інформації 

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності обласної ради – одне з 
головних наших завдань. З цією метою, відповідно до програми розвитку місцевого 
самоврядування, обласна рада вперше заключила договори про співпрацю з 45-а 
засобами масової інформації з усіх районів області та різних форм власності. Внаслі-
док цього висвітлення роботи обласної ради, діяльності інших органів місцевого са-
моврядування області стало систематичним і більш повним. Практично щотижня 
інформаційні повідомлення про обласну раду чи окремих депутатів з’являються на 
сторінках місцевих газет, в теле- чи радіо-новинах.  

Значно підвищився рівень інформаційної наповнюваності офіційного сайту об-
ласної ради, який став головним джерелом інформації про її діяльність для всіх від-
відувачів та журналістів зокрема. Якщо у 2010 р. протягом січня-жовтня на сайті бу-
ло розміщено 137 інформаційних повідомлень, то протягом січня-листопада цього 
року – більше 300.  

На сайті розміщуються анонсові повідомлення та порядки денні всіх засідань 
депутатських комісій, президії обласної ради, пленарних засідань сесій, інших офі-
ційних заходів обласної ради. На всі ці заходи представники ЗМІ мають вільний до-
ступ, чим часто користуються.  

Ще до прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» ми роз-
почали розміщувати напередодні пленарних засідань сесій обласної ради у спеціа-
льно створеному розділі офіційного сайту не тільки порядки денні сесій обласної 
ради, а й проекти рішень.  

Після проведення сесій на офіційному сайті розміщуються всі матеріали сесій.  
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17. Обласна рада у 2012 році 

Основним пріоритетом діяльності обласної ради у 2012 році й надалі зали-
шатиметься розвиток місцевого самоврядування. Крізь призму цього розгляда-
тимуться усі наші новації та ініціативи.   

До першочергових завдань Івано-Франківської обласної ради у 2012 році 
належать: 

– вдосконалення програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франків-
ській області на 2011-2015 роки шляхом можливого доповнення її підпрогра-
мами «Краще етнічне село», «Село мистецьких традицій», «Краще спортивне 
село», «Екологічно чисте село» тощо; 

– системний і комплексний підхід при формуванні та прийнятті програми соціа-
льно-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік, регіональних 
цільових програм шляхом врахування доручень виборців депутатами обласної 
ради, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіаль-
ної громади в цілому; 

– створення умов для розвитку територіальних громад через їх участь у третьо-
му обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання; 

– здійснення контролю за станом виконання Кабінетом Міністрів України Угоди 
щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міні-
стрів України та Івано-Франківською обласною радою на 2011-2015, дотри-
манням Кабінетом Міністрів України своїх фінансових зобов’язань; 

– перегляд Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 
2015 року, затвердженої рішенням обласної ради у 2007 році, врахувавши су-
часні національні пріоритети політики модернізації з адекватною оцінкою на-
явних в області ресурсів; 

– сприяння широкому залученню територіальних громад області до реалізації 
обласної програми «Духовне життя» на 2012-2015 роки; 

– продовження роботи з вирішення ініційованого радою питання щодо будівни-
цтва сучасного спортивно-демонстраційного комплексу поблизу обласного 
центру; 

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

– сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через 
підтримку та співфінансування громадських ініціатив в рамках реалізації спі-
льного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; 

– реорганізація у повній відповідності до сучасних потреб виконавчого апарату 
обласної ради – створення нових підрозділів (міжнародних зв’язків і проектної 
діяльності, інформаційно-аналітичного сектору), оптимізація штату і чисель-
ності виконавчого апарату обласної ради; 

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

 


