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1. Загальні положення 

1.1. Склад обласної ради шостого демократичного скликання 

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

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

Станом на 1 грудня 2013 року склад депутатів за віком визначився таким чином: 30 
років і менше – 4 депутати, від 30 до 40 років – 18 депутатів, від 40 до 50 – 26 депутатів, від 
50 до 60 років – 50 депутатів, від 60 до 70 – 15 депутатів, від 70 до 80 років – 1 депутат. 

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

Віталія Кличка” (5 депутатів); 
– депутатська фракція партії “Народний Рух України” (3 депутати); 
– депутатська фракція партії “Поступ” (2 депутати). 
 
Позафракційні депутати: 
– Українська республіканська партія “Собор” (1 депутат) 
– Українська республіканська партія (1 депутат) 
– позапартійні (1 депутат). 
 
4 січня 2011 року на другій сесії обласної ради було повідомлено про утворення 

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

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

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

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

самоврядування в Україні” та з метою забезпечення виконавчим апаратом обласної ради 
повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
рішенням обласної ради від 28.12.2012. № 795-20/2012 “Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату та управління обласної ради” з 2 січня 2013 року було 
внесено зміни у структуру виконавчого апарату обласної ради. Водночас чисельний склад 
виконавчого апарату обласної ради та управління майна спільної власності територіальних 
громад області обласної ради й надалі становить 45 штатних одиниць. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 
від 28.12.2012. № 795-20/2012 

 

Структура та чисельність виконавчого апарату 
та управління обласної ради 

№ 
з/п 

Назва структурних підрозділів і керівних посад 
обласної ради та її виконавчого апарату 

Чисельність 

1 Голова обласної ради (керівник виконавчого апарату) 1 

2 Перший заступник голови обласної ради 1 

3 Заступник голови обласної ради 1 

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

1 

5 Відділ патронатної служби голови обласної ради 3 

6 Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради 1 

7 Відділ організаційного забезпечення 5 

8 Відділ правового та кадрового забезпечення 5 

9 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення 5 

10 Відділ документаційного забезпечення та контролю 5 

11 Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та 
матеріально-технічного забезпечення 

5 

12 Відділ забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу 
бюджету 

5 

Управління обласної ради з правом юридичної особи 

13 Управління майна спільної власності територіальних громад 
області обласної ради 

7 

 Всього 45 

Серед працівників виконавчого апарату обласної ради та управління майна спільної 
власності територіальних громад області обласної ради 20 чоловіків та 25 жінок віком: 

– від 20 до 30 років – 6; 
– від 31 до 40 років – 22; 
– від 41 до 50 років – 5; 
– від 51 до 60 років – 9; 
– від 61 року й далі – 3 
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Усі працівники мають вищу освіту, 2 осіб є кандидатами наук. 
 
Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” 

встановлено такі ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування: 
 
1 ранг – 1 особі 
3 ранг – 2 особам 
5 ранг – 1 особі 
7 ранг – 9 особам 
8 ранг – 4 особам 
9 ранг – 20 особі 
10 ранг – 3 особам 
11 ранг – 5 особам. 
 
7 працівників виконавчого апарату обласної ради (у т. ч. й керівництво обласної ради) є 

депутатами обласної ради, 1 працівник є депутатом Івано-Франківської міської ради. 
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2. Пленарні засідання сесій обласної  ради 

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

За період діяльності обласної ради шостого демократичного скликання відбулося 25 
сесій. Зокрема, за період з грудня 2012 по листопад 2013 року відбулося 6 сесій (11 
пленарних засідань) обласної ради, з яких 1 – позачергова.  

На позачерговій двадцять четвертій сесії обласною радою було погоджено проект Угоди 
про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки “Олеська”, між державою 
Україна, компанією “Шеврон Юкрейн Б. В.” та товариством з обмеженою відповідальністю 
“Надра Олеська” на території Івано-Франківської області 

В цілому, станом на 1 грудня 2013 року обласна рада шостого демократичного 
скликання прийняла 1138 рішень. За звітний період було прийнято 356 рішень, в тому числі 
15 регіональних програм, що стосуються різних сфер розвитку області. Серед них, зокрема: 

–  програму забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2013-2015 
роки (рішення обласної ради від 28.12.2012. №809-20/2012); 

–  регіональну цільову програму забезпечення діяльності господарського підрозділу 
управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2013-2015 роки 
(рішення обласної ради від 28.12.2012. №810-20/2012); 

–  обласну цільову соціальну програму підтримки сім’ї «Нова українська родина» на 
2013-2016 роки (рішення обласної ради від 28.12.2012. №811-20/2012); 

–  обласну цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на період 
до 2015 року (рішення обласної ради від 28.12.2012. №812-20/2012); 

–  програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2013 рік та 
основні напрями розвитку у 2014 і 2015 роках (рішення обласної ради від 18.04.2013.№ 876-
21/2013); 

–  регіональну цільову Програму фінансової підтримки Івано-Франківського 
обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-
Франківськоблагроліс” (рішення обласної ради від 18.04.2013. № 878-21/2013); 

–  Програму з реєстрації прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою 
та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на 
право їх постійного користування, на 2013-2014 роки (рішення обласної ради від 18.04.2013. 
№ 879-21/2013); 

–  регіональну цільову програму розвитку рибництва на період до 2020 року 
(рішення обласної ради від 18.04.2013. № 898-21/2013); 

–  регіональну цільову програму забезпечення виконання заходів з підготовки та 
проведення призову громадян в області на строкову та військову службу за контрактом до 
Збройних Сил та інших військових формувань України на 2013-2015 роки (рішення обласної 
ради від 18.04.2013. № 899-21/2013); 

–  регіональну цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в 
області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 21.06.2013. №961-22/2013); 

–  регіональну цільову програму створення системи екстреної медичної допомоги на 
2013-2017 роки (рішення обласної ради від 21.06.2013 №961-22/2013.); 

–  регіональну цільову програму “Просвіта: XXI століття” на 2013-2016 роки 
(рішення обласної ради від 21.06.2013. №961-22/2013.); 

–  регіональну цільову програму стимулювання медичних працівників у сільській 
місцевості на період до 2015 року (рішення обласної ради від 20.08.2013.№ 1028-23/2013); 

–  регіональну цільову програму виробництва екологічно чистої продукції на період 
до 2020 року (рішення обласної ради від 20.08.2013. № 1029-23/2013); 

–  регіональну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Івано-Франківській області на 2014-2015 роки (рішення обласної ради від 15.11.2013. 
№ 1096-25/2013). 
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Депутати заслухали хід виконання 6 регіональних цільових програм, зокрема: 
– обласної комплексної програми “Молодь Прикарпаття”  
– регіональної цільової програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки  
– Програми охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській 

області до 2015 року  
– обласної Програми захисту і розвитку української мови на території Івано-

Франківської області на 2013-2015 роки  
–  регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2012-2016 роки  
–  Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки.  
 
Крім цього  внесено зміни до 14 раніше затверджених обласних програм. 
Висловлюючи волю, настрої та патріотичні почуття громади області, обласна рада 

відстоювала демократичні здобутки, права і свободи жителів області, ставала на заваді спроб 
плюндрування української історії та національного світогляду. З цих питань обласна рада 
прийняла ряд звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України та органів 
державної влади вищого рівня. 

Серед них, зокрема, можна виокремити такі: 
– щодо ініціювання перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до відповідних 

нормативно-правових актів з метою встановлення пільгових тарифів на електроенергію для 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей (рішення обласної ради від 28.12.2012. №826-
20/2012); 

– щодо ситуації, яка склалася в Україні за три роки перебування Віктора Януковича на 
посаді Президента України (рішення обласної ради від 29.03.2013. №865-21/2013); 

– щодо розслідування актів плюндрування пам’ятників Р. Шухевичу та С. Бандері 
(рішення обласної ради від 29.03.2013. №866-21/2013); 

– щодо діяльності територіальних органів Державної казначейської служби України 
(рішення обласної ради від 30.04.2013. №936-21/2013); 

– щодо намірів частини депутатів Сейму Республіки Польща ухвалити антиукраїнську 
резолюцію (рішення обласної ради від 30.04.2013. №938-21/2013); 

– щодо ухвалення Сенатом Республіки Польща заяви з приводу 70-річчя Волинських 
подій (рішення обласної ради від 25.06.2013. №970-22/2013); 

– з приводу висловлювання Прем‘єр-міністра України Миколи Азарова стосовно 
підняття тарифів на газ для населення Львівської та Івано-Франківської областей у відповідь 
на дії Львівської та Івано-Франківської обласних рад щодо видобутку сланцевого газу 
(рішення обласної ради від 25.06.2013. №971-22/2013); 

– щодо виконання Угоди про регіональний розвиток Івано-Франківської області між 
Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою (рішення обласної 
ради від 25.06.2013. №999-22/2013); 

– щодо здійснення видатків з різних бюджетів для клінічних лікувально-
профілактичних закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, приміщення яких 
використовуються для розміщення структурних наукових і навчальних підрозділів вищих 
медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних 
установ державної форми власності (рішення обласної ради від 20.08.2013. №1020-
23/2013). 

 
Івано-Франківська обласна рада, всебічно підтримуючи прагнення Галичини до 

європейського вектору розвитку України, пов’язує майбутнє нашої держави виключно з 
Європейським Союзом.  

З огляду на зазначене, 15 листопада 2013 року обласна рада прийняла рішення про 
підтримку підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, де 
депутати вирішили підтримати підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 
Євросоюзом. Депутати обласної ради звернулися до Президента України, Прем'єр-міністра, 
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Голови Верховної Ради України з вимогою підписання Угоди про Асоціацію, прийняття 
євроінтеграційних законів, впровадження реформ та звільнення з ув'язнення Тимошенко 
Юлії Володимирівни. 

У додатку до рішення, який був направлений Президенту України, Прем'єр-міністру, 
Голові Верховної Ради депутати висловили стурбованість тривожною ситуацією, яка 
склалась у питанні підписання у листопаді 2013 року Угоди про Асоціацію. Непідписання 
угод з ЄС, як було сказано обласною радою, є зрадою національних інтересів України. 

Висловлюючи думку виборців краю, обласна рада заявила, що європейський курс 
України не має альтернативи, а тому будь-які зволікання з прийняттям необхідних 
документів не має виправдання. Депутати закликали Президента та Верховну Раду докласти 
усіх зусиль та зробити все, від них залежне, для реалізації європейського курсу держави, 
гарантованого Конституцією та законами України.  

26 листопада 2013 року обласна рада прийняла чергове рішення "Про суспільно-
політичну ситуацію в Україні та перспективи євроінтеграції", в якому підтримала Резолюцію 
народного віча у Києві, а також схвалила звернення обласної ради у зв'язку з призупиненням 
урядом Януковича-Азарова процесу підготовки до підписання Угоди. 

Окрім того, 26 листопада обласна рада вимагала від Верховної Ради України провести 27 
листопада позачергову сесію, на якій прийняти необхідні закони України про заборону 
вибіркового правосуддя, про можливість лікування за кордоном осіб, засуджених до 
позбавлення волі, про прокуратуру, про імпічмент Президенту України. Обласна рада також 
вимагала від Президента України Януковича та Верховної Ради терміново вчинити всі 
необхідні дії для підписання на Саміті у Вільнюсі Угоди про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом.  

29 листопада 2013 року обласна рада прийняла рішення про використання прапора 
Євросоюзу на території Івано-Франківської області. Також 29 листопада обласна рада 
прийняла рішення "Про звернення обласної ради", у якому депутати висловили свої думки 
Президенту України Януковичу та Верховній Раді щодо непідписання Угод про Асоціацію та 
зону вільної торгівлі з Євросоюзом. 

Було також наголошено про ганебний крок вчинений на Саміті східного партнерства, на 
якому держава Україна мала рідкісний історичний шанс підписати Угоди про Асоціацію та 
зону вільної торгівлі. Депутати вказали, що правлячий режим відмовився виконувати власні 
добровільні зобов'язання, взяті перед європейською спільнотою, та пішов усупереч волі 
переважної більшості населення, проігнорував сотні майданів по всіх областях України, на 
які вийшли сотні тисяч і мільйони українців, що чинна влада намагається повернути 
проєвропейський шлях розвитку нашої держави назад у старе радянське минуле, обираючи 
Митний союз, проти якого виступає більшість громадян України. 

Депутати обласної ради визнали, що така влада не може бути легітимною і наполягали 
на відставці Уряду Азарова та вимагали від Верховної Ради України прийняти всі необхідні 
для цього закони. 

1 грудня на зборах депутатів спільно зі зборами депутатів та сесіями районних і міських 
рад області було прийнято резолюцію про суспільно-політичну ситуацію в Україні 
(зазначена резолюція була проголосована як заява обласної ради на двадцять шостій 
позачерговій сесії 10 грудня 2013 року).  

Депутати Івано-Франківської обласної ради, від імені територіальної громади області, 
висловили обурення подіями, що відбулися з 29 на 30 листопада на Європейській площі у 
м.Києві. 

В цій резолюції серед іншого було вирішено: звернутися до керівників держав – членів 
Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про застосування 
санкцій до Президента України та Уряду Януковича-Азарова, звернутися до членів Партії 
регіонів із закликом про вихід з цієї партії, рекомендувати працівникам державних органів 
влади не використовувати як символіку у службових приміщеннях портрети Віктора 
Януковича, звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо 
недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників щодо проведення мирних 
акцій протестів. 
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2.2 Аналіз стану виконання рішень обласної ради шостого демократичного 
скликання 

з 1 грудня 2012 р. по 1 грудня 2013 р. 

№ 
з/п 

Узагальнена характеристика 
рішень 

обласної ради 

В
сь

о
го

 р
іш

ен
ь

 

В
и

к
о

н
а

н
і 

В
и

к
он

ую
ть

ся
 

П
о

ст
ій

н
о 

д
ію

ч
і 

Н
е 

п
о

тр
еб

ую
ть

 
зн

я
тт

я
  

з 
к

о
н

тр
ол

ю
 

П
р

и
м

іт
к

а 

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

13 3 3 7  

2. З питань обласного бюджету 15 8 7   

3. 
Про підсумки виконання 
програми соціально-економічного 
розвитку області 

1  1   

4. Регіональні цільові програми 14  14   

5. 
Про хід виконання регіональних 
цільових програм 

9  9   

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

5  5   

7. З питань екології 1  1   

8. Майнові питання 48 6 42   

9. Земельні питання 16  16   

10. Про надра 18 6 12   

11. 
Депутатські запити, прийняті 
обласною радою 

77  77   

12. 
Депутатські запити, зняті з 
контролю 

53 53    

13. 
Про представлення до 
нагородження відзнаками 
обласного та державного рівня 

2 2    

14. Інші рішення 84 42 42   

 РАЗОМ: 356 120 229 7  

 

2.3. Відвідування депутатами пленарних засідань сесій обласної ради 

 
Інформація про відвідування депутатами пленарних засідань Івано-Франківської 

обласної ради 
 20 

сесія 
21 сесія 22 се сія 23 сесія 24 се сія 

позачерг. 

25 се сія 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я 
ТА 

ПО БАТЬКОВІ 
ДЕПУТ АТА 

28.12.
2012 

29.03.2013 
(І 

пленарне 
засідання) 

18.04.2013 

(ІІ 
пленарне 
засідання 

30.04.2013 
(ІІІ 

пленарне 
засідання) 

21.06.2013 
(І 

пленарне 
засідання) 

25.06.2013 
(ІІ 

пленарне 
засідання) 

20.08.2013 20.09.2013 15.11.2013 

(І 
пленарне 
засідання) 

26.11.2013 

(ІI 
пленарне 
засідання) 

29.11.2013

(ІII 
пленарне 
засідання)

АДАМОВИЧ 
Сергій Васильович

       н    
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АНДРУСЯК 
Михайло 
Миколайович 

       п.п.    

АРТЕМОВИЧ Іван 
Михайлович 

           

АРТИМ Василь 
Іванович 

       лік.    

БАБІЙ Ольга 
Михайлівна 

  лік. лік.        

БАБІЙ Юрій 
Юрійович 

   відп.        

БАРТОШАК 
Володимир 
Анатолійович  

п.п. п.п.  відр.  н    н н 

БЕЖУК Василь 
Михайлович 

      н     

БЕЛЯШОВА 
Ганна Павлівна 

           

БЕРЕГОВСЬКИЙ 
Зіновій Леонідович 

      п.п.     

БІЛИК Роман 
Павлович 

      н    п.п. 

БОЛЮК Зінаїда 
Андріївна 

 відп.   п.п.     н  

БРУС Василь 
Хомич 

  лік.  відр.    відр. лік. лік. 

БУДЗ Володимир 
Іванович 

   відр.   відр. відр. відр. лік. лік. 

ВИННИК Михайло 
Іванович 

 н н   н відр.   відр. відр. 

ВИШИВАНЮК 
Михайло 
Васильович 

 відр. відр.  відр.    відп. відп. відп. 

ВІВЧАРИК Василь 
Петрович 

 лік. н н н н н лік.  н н 

ВОЛКОВЕЦЬКИЙ 
Степан Васильович

           

ГДИЧИНСЬКИЙ 
Богдан Петрович 

    н н  н  п.п. н 

ГНИП Михайло 
Петрович 

  відр. відр. н н п.п. відр. відр.   

ГОГОЛЬ Ярослава 
Михайлівна 

           

ГОЛОВЧАК 
Василь Федорович

   лік.      відр.  

ГОЛУБЧАК 
Олексій Іванович 

  відр.   н    відр.  

ГРАБОВЕЦБКИЙ 
Володимир 
Миколайович 

           

ГУСАК Руслан 
Олегович 

лік.         п.п.  

ДАНИЛИШИН 
Іван Ярославович 

    відр.   відр. відр.   

ДАНІВ Іван 
Михайлович 

         відп.  

ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ 
Ігор Іванович 

       н    

ДЖУРА Олександр 
Дмитрович 

   відр.        

ДЗВІНЧУК 
Дмитро Іванович 

     відр.     відр. 

ДЗЕСА Остап 
Васильович 
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ДР ІНЬ Роман 
Миколайович 

          п.п. 

ДР ОНЬ Анатолій 
Володимирович 

           

ДУБ Наталія 
Михайлівна  

  відп. відп. відп. відп.    лік. н 

ДЯКУР Дмитро 
Дмитрович 

   н        

ЄФІМЧУК 
Ярослав 
Володимирович 

           

ЗАГУРСЬКИЙ 
Олег Васильович 

       н    

ЗАХАРУК Дмитро 
Васильович 

  лік.     н   н 

ЗЕЛІНСЬКИЙ 
Микола Романович

      н    п.п 

ІВАНИШИН 
Володимир 
Васильович 

   н    лік.  відр.  

ІВАСЮК Ігор 
Миколайович 

   н н  н н н  н 

КАРАБІН 
Мирослав 
Євгенович 

 відр.       відр. відр. відр. 

КЕЛЕСТИН Юрій 
Васильович 

відр. н відр. відр. відр. відр. н н н н н 

КНИШУК Петро 
Васильович 

           

КОВАЛЬЧУК 
Володимир 
Дмитрович 

  відр.         

КОНДРАТ Іван 
Миколайович 

       відр.    

КОСТИНЮК 
Богдан Іванович 

           

КОСТЬ Наталія 
Василівна 

   відр.        

КУЗЬМА Микола 
Миколайович 

           

КУЛАЙ Ігор 
Йосипович 

  н   н      

КУЧЕР Михайло 
(Богдан) 
Михайлович  

 лік. лік.  н       

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Олександр 
Михайлович 

           

ЛУКАНЬ Ігор 
Михайлович 

       н    

ЛЯХОВИЧ Галина 
Іванівна 

   відп.   відп.   лік. лік. 

МАТ ВІЙЧУК Ігор 
Володимирович 

  відп.         

МАТ ІЙЧИК 
Василь 
Олександрович 

відр. відр. відр. н відр. відр. н н  відр. н 

МЕЛЬНИК 
Михайло 
Григорович 

відр.       н   відр. 

МЕРДУХ Михайло 
Орестович 

лік.    н н     відр. 

МИТ НИК Зіновій 
Миколайович 

 н н п.п. н н   п.п. п.п.  

МУЛИК Роман 
Миронович 

відр.   відр. відр. відр.   відр. відр.  
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НАСАЛИК Сергій 
Степанович 

 відр. відп. відр.  н    відп. відп. 

НЕГРИЧ Михайло 
Михайлович 

         відр.  

НЕМІШ Віктор 
Дмитрович 

       н    

НЕМІШ Дмитро 
Васильович 

лік.    відр.       

ОЛІЙНИК 
Володимир 
Євгенович 

     н      

ОЛІЙНИК Ігор 
Мирославович 

     н   відр.   

ОЛІНІЙЧУК 
Микола Дмитрович

    н н   відр. п.п.  

ПАВЛІВ Роман 
Михайлович 

  відп.   н      

ПАЛІЙЧУК 
Микола 
Васильович 

 відр. н  н н н    відр. 

ПАРФАН Т арас 
Дмитрович 

          відр. 

ПЕТ РІВ Василь 
Іванович 

    н н    п.п.  

ПІЦУРЯК Манолій 
Васильович 

       н    

ПЛОТНІКОВ 
Сергій Вікторович

         відп.  

ПОЛІШ 
Володимир 
Віталійович 

  н п.п.  н  відп.  відр. відр. 

ПОПАДИНЕЦЬ 
Руслан Дмитрович

 відр.     н     

ПОПОВИЧ Василь 
Борисович 

       н    

ПОПОВИЧ 
Володимир 
Васильович 

  лік.  відр.  н   відр.  

ПУШИК Степан 
Григорович 

   лік.  н      

РІЗНИК Микола 
Павлович 

      н н лік.  лік. 

РОМАНЧУК 
Андрій 
Володимирович 

відр.  відр. відр.  н відр.   відр. п.п. 

РОМАНЮК Юрій 
Дмитрович 

           

СЕМЕНЮК 
Микола Федорович

   відр.        

СЕМКО 
Володимир 
Богданович 

       н    

СЕНДЕРСЬКИЙ 
Сергій 
Михайлович 

відр.  лік. н відр. н відп.   відр. лік. 

СЕНІВ Василь 
Іванович 

 лік.    н    п.п.  

СЕРЕДЮК Ігор 
Миколайович 

 відр. н н н н відр. н н  

СІДАШ Арсен 
Васильович 

відр.  відр. відр. відр. відр. н  відр. відр. відр. 

СКОРОПАД Т арас 
Ярославович 

  відр.     відр.    

СКРИПНИЧУК 
Василь 
Михайлович 

 лік. лік.         



16 

СОЛЯНИК Богдан 
Степанович 

  лік. н  н відр. н  лік. лік. 

СТРУТ ИНСЬКИЙ
Роман Йосипович 

 н        лік.  

ТАБАЧУК Оксана 
Титівна 

 відп.    п.п.      

ТЕБЕШЕВСЬКА 
Оксана Степанівна

  

ТКАЧІВСЬКИЙ 
Ярослав 
Васильович 

       н лік. лік. лік. 

ТРОЦЕНКО 
Андрій 
Володимирович 

           

УГРИН Іван 
Михайлович 

           

УЛЬВАНСЬКА 
Ярослава 
Степанівна 

           

ФАЛЬБІЙЧУК 
Юрій Юрійович 

         п.п.  

ФЕДОРЦІВ Сергій 
Іванович 

       н  відп. відп. 

ФЕЙЧУК Віталій 
Васильович 

  відр.   н      

ФЕЛИК Олександр 
Іванович 

 відр. відр.  відп. відп. відр.   відр. відр. 

ХАРУК Іван 
Іванович 

     н  н    

ХОВАНЕЦЬ Т арас 
Михайлович 

           

ХОПТ А 
Володимир 
Іванович 

відр.  відр.  н  н   відр. відр. 

ЧЕРНЕВИЙ Юрій 
Іванович 

    відр.       

ШЕВЧЕНКО 
Олександр 
Леонідович 

 н  н н н     відр. 

ШЕВЧУК Ігор 
Михайлович 

відр.      н н    

ШИНКАРУК 
Ярослав Іванович 

  п.п.       н  

ШКІНДЮК Іван 
Юрійович  

        відр. п.п.  

ШКУТЯК Петро 
Зіновійович 

п.п.        відр.   

ШУВАЛЬСЬКИЙ 
Володимир 
Богданович 

      відр.   відр.  

ШУМЕГА Ігор 
Станіславович 

           

ЯВОРСЬКИЙ 
Михайло Іванович

         відр.  

ЯКОВИНА Роман 
Павлович 

лік.       н  відр. відр. 

ЯРЕМЧУК Василь 
Петрович 

  відр. відр. н н н  н н відр. 

 

 
Всього сесій за звітний період – 6 
Всього пленарних засідань за звітний період – 11 
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Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Адамович Сергій Васильович 11 1 1 
2 Дейчаківський Ігор Іванович 11 1 1 
3 Загурський Олег Васильович 11 1 1 
4 Івасюк Ігор Миколайович 11 6 6 
5 Мельник Михайло Григорович 11 3 1 
6 Неміш Віктор Дмитрович 11 1 1 
7 Піцуряк Манолій Васильович 11 1 1 
8 Попович Василь Борисович 11 1 1 
9 Різник Микола Павлович 11 4 2 

10 Семко Володимир Богданович 11 1 1 
11 Середюк Ігор Миколайович 8* 8 5 
12 Скрипничук Василь Михайлович 11 2 0 
13 Соляник Богдан Степанович 11 7 3 
14 Ткачівський Ярослав Васильович 11 4 1 
15 Федорців Сергій Іванович 10* 3 1 
16 Харук Іван Іванович 8** 2 2 
17 Шевчук Ігор Михайлович 11 3 2 
18 Яковина Роман Павлович 11 4 1 

 
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

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

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Андрусяк Михайло Миколайович 11 1 0 
2 Бабій Ольга Михайлівна 11 2 0 
3 Беляшова Ганна Павлівна 11 0 0 
4 Береговський Зіновій Леонідович 11 1 0 
5 Джура Олександр Дмитрович 11 1 0 
6 Дзеса Остап Васильович 11 0 0 
7 Дрінь Роман Миколайович 11 1 0 
8 Олійник Володимир Євгенович 11 1 1 
9 Олійник Ігор Мирославович 11 2 1 
10 Поліш Володимир Віталійович 11 6 2 
11 Пушик Степан Григорович 11 2 1 
12 Шевченко Олександр Леонідович 11 5 4 
13 Шкутяк Петро Зіновійович 11 2 0 

 
 
 

Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Гнип Михайло Петрович 11 7 2 
2 Данів Іван Михайлович 11 1 0 
3 Ковальчук Володимир Дмитрович 11 1 0 
4 Кондрат Іван Миколайович 11 1 0 
5 Ляхович Галина Іванівна 11 4 0 
6 Матвійчук Ігор Володимирович 11 1 0 
7 Насалик Сергій Степанович 11 6 1 
8 Павлів Роман Михайлович 11 2 1 
9 Петрів Василь Іванович 11 3 2 
10 Семенюк Микола Федорович 11 1 0 
11 Табачук Оксана Титівна 11 2 0 
12 Ульванська Ярослава Степанівна 11 0 0 
13 Черневий Юрій Іванович 11 1 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Бабій Юрій Юрійович 11 1 0 
2 Данилишин Іван Ярославович 11 3 0 
3 Дзвінчук Дмитро Іванович 11 2 0 
4 Іванишин Володимир Васильович 11 3 1 
5 Кулай Ігор Йосипович 11 2 2 
6 Неміш Дмитро Васильович 11 2 0 
7 Плотніков Сергій Вікторович 10* 1 0 
8 Попадинець Руслан Дмитрович 10* 2 1 
9 Романчук Андрій Володимирович 11 7 1 

10 Фейчук Віталій Васильович 11 2 1 
11 Шувальський Володимир Богданович 11 2 0 

 
 

Депутатська фракція Партії регіонів 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Бартошак Володимир Анатолійович 11 6 3 
2 Вишиванюк Михайло Васильович 11 6 0 
3 Гдичинський Богдан Петрович 11 5 4 
4 Гусак Руслан Олегович 11 2 0 
5 Келестин Юрій Васильович 11 11 6 
6 Лукань Ігор Михайлович 11 1 1 
7 Митник Зіновій Миколайович 11 7 4 
8 Мулик Роман Миронович 11 6 0 
9 Сендерський Сергій Михайлович 11 8 2 
10 Фелик Олександр Іванович 11 7 0 
11 Шкіндюк Іван Юрійович 11 2 0 

 
 

Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Брус Василь Хомич 11 5 0 
2 Голубчак Олексій Іванович 11 3 1 
3 Мердух Михайло Орестович 11 4 2 
4 Негрич Михайло Михайлович 11 1 0 
5 Олінійчук Микола Дмитрович 11 4 2 
6 Попович Володимир Васильович 11 4 1 
7 Сенів Василь Іванович 11 3 1 
8 Фальбійчук Юрій Юрійович 11 1 0 
9 Яворський Михайло Іванович 11 1 0 

 
 

Депутатська фракція Української Народної Партії 
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№ 
з/п ПІБ депутата 

К-сть 
пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Болюк Зінаїда Андріївна 11 3 1 
2 Винник Михайло Іванович 11 6 3 
3 Головчак Василь Федорович 11 2 0 
4 Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 11 3 1 
5 Струтинський Роман Йосипович 11 2 1 

 
 

Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Артемович Іван Михайлович 11 0 0 
2 Карабін Мирослав Євгенович 11 4 0 
3 Скоропад Тарас Ярославович 11 2 0 
4 Шинкарук Ярослав Іванович 11 2 1 
5 Яремчук Василь Петрович 11 8 5 

 
 

Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Єфімчук Ярослав Володимирович 11 0 0 
2 Костинюк Богдан Іванович 11 0 0 
3 Шумега Ігор Станіславович 11 0 0 

 

Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Білик Роман Павлович 11 2 1 
2 Кость Наталія Василівна 10* 1 0 
3 Палійчук Микола Васильович 11 6 4 
4 Парфан Тарас Дмитрович 11 1 0 
5 Сідаш Арсен Васильович 11 9 1 

 
 

Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Вівчарик Василь Петрович 11 7 6 
2 Матійчик Василь Олександрович 11 10 4 

 
 

Українська республіканська партія 
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№ 
з/п ПІБ депутата 

К-сть 
пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1 Грабовецький Володимир Миколайович 8** 0 0 

 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1. Дуб Наталія Михайлівна 11 6 1 

 
 

Позапартійні депутати 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть 

пленарних 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 
1. Хопта Володимир Іванович 11 6 2 

 
10* – кількість пленарних засідань від дня визнання депутатських повноважень 

(депутати, обрані за списками політичних партій) 
 

8** – кількість пленарних засідань від дня визнання депутатських повноважень (депутати 
виграли проміжні вибори, що відбулися 27 січня 2013 року в одномандатних мажоритарних 
виборчих округах) 
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3. Президія обласної ради 

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

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

За звітний період відбулося 10 засідань президії обласної ради з розгляду питань 
порядку денного сесій обласної ради, на яких було висловлено 16 пропозицій та зауважень у 
ході обговорення проектів рішень. За результатами їх розгляду структурним підрозділам 
обласної державної адміністрації, виконавчому апарату обласної ради були дані доручення 
та рекомендації, а також вносились доповнення та зміни до проектів рішень. 

Президією також було вивчено і рекомендовано для внесення в порядок денний пленарних 
засідань 21 проект рішень з невідкладних питань, поданих депутатами обласної ради. 

18 травня 2013 року президія обласної ради від імені громади області звернулася до 
правоохоронних органів з проханням не створювати незаконних перешкод та сприяти 
створенню безпечних умов для руху до м.Києва транспортних засобів учасників всеукраїнської 
акції “Вставай , Україно!” 

30 травня 2013 року президія обласної ради, висловлюючи волю виборців Прикарпаття, 
звернулася із заявою до керівництва держави про рішучий протест проти підписання будь-яких 
документів, що втягують Україну до Митного Союзу. 

30 листопада 2013 року президія обласної ради, представляючи інтереси майже 
півторамільйонного населення області, виражаючи його європейські устремління, засудила 
ганебні дії державної влади щодо кривавого розгону озброєними представниками влади мирних 
зібрань людей в Україні. Ції дії державної влади були розцінені вже не лише як порушення прав 
людини, але й як злочин. У прийнятій президією обласної ради заяві було висловлено 
застереження до органів державної влади від необдуманих дій, спрямованих проти українців, та 
запропоновано усім місцевим радам області провести 1 грудня 2013 року в м.Івано-Франківську 
сесії місцевих рад області з розгляду питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні. 

 

Інформація про проведення засідань президії обласної ради 

№ з/п 
Дата 

засідання 
Примітка 

1. 24.12.2012. 
Присутні – 14 членів президії, 

відсутні – 5 (Ю. Романюк, І. Олійник, 
Р. Мулик, М. Карабін, М. Негрич) 

2. 25.03.2013. 
Присутні – 22 члени президії, 

відсутні – 3 (В. Скрипничук, 
Р. Мулик, І. Данилишин) 

3. 16.05.2013. 

Присутні – 18 членів президії, 
відсутні – 7 (О. Левицький, Д. Дзвінчук, 

Р. Мулик, І. Шумега, І. Данилишин, 
М. Карабін, І. Лукань) 

4.  30.05.2013. 

Присутні – 13 членів президії, 
відсутні – 12 (Ю. Романюк, Д. Дзвінчук, 

Г. Ляхович, Р. Мулик, С. Федорців, 
І. Данилишин, І. Данів, М. Карабін, 

І. Лукань, М. Негрич, Т. Парфан, Т. Хованець) 

5. 17.06.2013. 
Присутні – 21 член президії, 

відсутні – 4 (А. Троценко, І. Олійник, 
І. Данилишин, І. Лукань) 

6. 16.08.2013. Присутні – 16 членів президії, 
9 
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відсутні – 9 (О. Дзеса, І. Олійник, Г. Ляхович, Р. Мулик, І. Шумега, 
І. Данилишин, М. Карабін, І. Лукань, В. Попович) 

7. 11.11.2013. 
Присутні – 23 члени президії, 

відсутні – 2 ( Р.Мулик, І.Лукань ) 

8. 25.11.2013. 
Присутні – 17 членів президії, 

відсутні – 8 ( Ю.Романюк, Г.Ляхович, Р.Мулик, С.Федорців, І.Данилишин, 
І.Данів, І.Лукань, М.Негрич ) 

9. 29.11.2013. 
Присутні – 18 членів президії, 

відсутні – 7 ( Д.Дзвінчук, Д.Ляхович, С.Федорців, М.Карабін, І.Лукань, 
Т.Парфан, Т.Хованець ) 

10. 30.11.2013. 
Присутні – 17 членів президії, 

відсутні – 8 ( Ю.Романюк, Г.Ляхович, Р.Мулик, С.Федорців, В.Головчак, 
І.Данилишин, І.Лукань, М.Негрич ) 
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4. Робота постійних та тимчасових контрольних комісій 
обласної ради 

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

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

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

розвитку малого та середнього бізнесу; 
– з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму; 
– з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього 

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

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

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

людини, законності та правопорядку. 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій 

За звітний період постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій (голова – Юрій Бабій) проведено 23 засідання. Всього було розглянуто 
344 питання, які стосувалися дохідної і видаткової частин обласного бюджету. 

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

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

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

У планах комісії завжди передбачаються питання контролю за виконанням раніше 
прийнятих рішень. Передусім, контроль за виконанням відповідних рішень ради, що 
стосуються питань використання розпорядниками бюджетних коштів, виділених їм за 
рішенням обласної ради. З цією метою комісія неодноразово приймала рішення щодо надання 
розпорядниками бюджетних коштів звітів про їх використання.  
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Особливу увагу комісія приділяє стану бюджетної забезпеченості коштами на виплату 
заробітної плати та на оплату за спожиті теплоенергоносії по місцевих бюджетах області. 
Протягом звітного періоду проводився системний аналіз показників місцевих бюджетів та 
оцінка їх фінансового забезпечення для здійснення своєчасної виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ та недопущення виникнення заборгованості з оплати 
енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами. 

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

Постійна комісія обласної ради 
з питань соціально-економічного розвитку, 

управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу 

За звітний період відбулося 7 засідань комісії, на яких розглянуто 83 проекти рішень, 100 
питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в 
оренду, 38 питань передачі на умовах конкурсу (аукціону), по 26-ти об’єктах погоджено 
умови конкурсу (аукціону) на право оренди нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад області та ін.  

На засіданнях комісії слухалися такі важливі питання, як про підсумки виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2012 рік, за перше 
півріччя та дев’ять місяців 2013 року і делегованих обласною радою повноважень, про хід 
виконання Угоди щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та 
обласною радою; про затвердження Типового контракту з керівником підприємства, 
установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та 
Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області; про 
делегування повноважень та управління об’єктами власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області; про програму соціально-економічного та культурного розвитку області 
на 2013 рік та основні напрями розвитку у 2014 і 2015 роках; про Програму з реєстрації прав 
на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, 
щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування на 2013-
2014 роки; про затвердження Типового контракту з керівником підприємства, установи, 
організації спільної власності територіальних громад області та Положення про порядок 
призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій 
спільної власності територіальних громад області; про надання повноважень орендодавця 
Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театру 
імені Івана-Франка, обласній філармонії, управлінню обласної державної адміністрації з 
питань ресурсного забезпечення; про внесення доповнень до Методики розрахунку пропорції 
розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядку 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області; про затвердження висновків про вартість продажу об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області; про внесення змін до Порядку передачі в 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Також розглядалися питання про передачу єдиного майнового комплексу Косівської 
загальноосвітньої школи-інтернату-гімназії I-III, лікарських амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини с. Турка, с. Сопів, с. Раківчик та Печеніжинської міської поліклініки 
Коломийського району, єдиного майнового комплексу Верховинської загальноосвітньої 
школи-інтернату I-III ступенів, приміщення сектору Інституту народознавства Національної 
академії наук України “Івано-Франківський науково-дослідний народознавчий центр”, 
приміщення комунальному підприємству обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”, приміщення обласному 
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комунальному підприємству “Західбудсервіс”; про реорганізацію Коломийського 
педагогічного коледжу Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” в Коломийський педагогічний коледж 
Івано-Франківської обласної ради; про затвердження нової редакції Статуту обласного 
клінічного центру паліативної допомоги, Статуту Автопідприємства обласної ради, Статуту 
редакції літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”, про 
комунальне підприємство обласної ради «Про-експерт», про створення обласного 
комунального підприємства «Льодова арена» та затвердження Статуту, про зміну назви та 
затвердження Положення про Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт», про укладення контрактів з директором Навчально-
методичного центру культури і туризму Прикарпаття та директором обласного музею 
визвольної боротьби імені Степана Бандери. Двічі розглядалося Положення про порядок 
обліку об’єктів нерухомого майна на території області.  

На засіданнях комісії розглянуто календарні плани заходів щодо здійснення у 2013 році 
аналітичних досліджень, прогнозування, програмування і моніторингу реалізації основних 
завдань програми соціально-економічного і культурного розвитку області на 2013 рік та 
основних напрямів на 2014 і 2015 роки; календарний план заходів на 2013 рік з виконання 
Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2015 року; 
перелік заходів на 2013 рік “Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 
захисту населення і території Івано-Франківської області від надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру на 2011-2015 роки” та ін. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань екології, раціонального природокористування, 
рекреації та розвитку туризму 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, раціонального природокористування, 
рекреації та розвитку туризму за період з грудня 2012 року по даний час провела 10 засідань. 
Всього постійною комісією розглянуто близько 30 проектів рішень обласної ради, більшість 
яких була внесена на розгляд сесії обласної ради та прийняті відповідні рішення.  

Особливу увагу комісія приділила роботі з документами та матеріалами які 
скеровувались на розгляд комісії згідно рішень обласної ради «Про Програму охорони 
навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року» та «Про 
Порядок проведення руслоочисних та русло-регулювальних робіт на річках області».  

Зокрема, розгляд та погодження проектів рішень обласної ради «Про затвердження 
Переліків природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища», відповідно до вищезгаданого рішення обласної ради «Про Програму охорони 
навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року». До 
даного питання комісія підходить надзвичайно зважено та ґрунтовно. Члени комісії 
неодноразово виїжджали на об’єкти, де були виконані природоохоронні заходи, для перевірки 
документації та якості виконання робіт. Крім того, комісія виїжджала на об’єкти, які 
потребували термінового виконання природоохоронних заходів. 

Вагоме місце у роботі постійної комісії займають питання надання гірничих відводів на 
користування надрами та надання згоди на їх отримання, а також питання надання згоди на 
отримання спеціальних дозволів на користування надрами. За вищезазначений період 
комісією питань екології та рекреації було розглянуто та погоджено 2 проекти рішень 
обласної ради з питань гірничих відводів та 10 щодо надання згоди на отримання спеціальних 
дозволів на користування надрами.  

Надзвичайно велику увагу було приділено опрацюванню та прийняттю проекту рішення 
обласної ради "Про погодження проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які 
видобуватимуться у межах ділянки “Олеська”, між державою Україна, компанією “Шеврон 
Юкрейн Б. В.” та товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Олеська”. 
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Щорічно постійною комісією розглядається питання про затвердження лімітів на обсяги 
заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення і лімітів на використання 
природних ресурсів на поточний рік. Відповідне рішення прийнято на сесії обласної ради. 

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

Постійна комісія з питань екології та рекреації налагоджує співпрацю з іншими 
регіонами України. Так, голова комісії Троценко А.В. є членом Басейнової Ради Дністра. 
Головною метою якої є створення ефективного організаційного механізму розробки і 
виконання заходів Плану Управління Річковим Басейном Дністра з метою поліпшення якості 
води та екологічного оздоровлення басейну. План є стратегічним документом розвитку 
річкового басейну Дністра, кінцевою метою якого буде створення Довгострокової цільової 
Басейнової програми. 

Крім того, комісією було детально вивчено питання про ситуацію, яка склалася на 
Домбровському кар’єрі та прилеглій до неї території. З даного питання було прийняте 
рішення про фінансування необхідних робіт та проведення геофізичних моніторингових 
досліджень на північному борті Домбровського кар’єру для виконання комплексу 
невідкладних природоохоронних робіт з ліквідації прориву на північному борті кар’єру, з 
метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації та розроблення передпроектних робіт». 

 

Постійна комісія обласної ради 
з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, 

комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, 
архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства (голова – Ігор 
Олійник) у звітному періоді провела 3 засідання, на яких було розглянуто 17 питань.  

Комісією було опрацьовано і рекомендовано на розгляд сесії обласної ради регіональну 
цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки 
та внесення доповнень до Програми  
енергоефективності області на 2010-2014 роки. 

Комісією було детально проаналізовано хід виконання Угоди щодо регіонального 
розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-
Франківською обласною радою. За наслідками розгляду зазначеного питання було надано 
рекомендації обласній державній адміністрації щодо неухильного виконання сторонами 
зобов’язань за вказаною Угодою. 

Доцільно відзначити, що під час розгляду питання про розподіл коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету на 2013 рік комісія рекомендувала обласній державній 
адміністрації при формуванні переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету враховувати в першу чергу ті об’єкти, які належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та подавати до внесених об’єктів 
техніко-економічні обґрунтування. 

Виходячи з того, що для стабільного економічного розвитку Івано-Франківської області 
привабливим є видобуток покладів сланцевого газу в межах території області, у березні цього 
року комісія розглянула питання про перспективи видобутку сланцевого газу в Івано-
Франківській області та підтримати залучення іноземних інвестицій у енергодиверсифікацію 
області, зокрема у видобуток на її території сланцевого газу, на засадах взаємовигоди з 
дотриманням вимог екологічної безпеки.  

Зважаючи на чисельні звернення місцевих рад області до обласної ради стосовно 
незадовільного стану автодоріг, комісія заслухала Службу автомобільних доріг щодо роботи 
дорожнього господарства області. 

Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення Кабінету Міністрів України 
питання фінансування будівництва дороги Івано-Франківськ – Буковель. 

На контролі постійної комісії знаходяться 13 обласних цільових програм. 
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Здійснюючи свої контрольні функції, комісія погодила подані галузевими 
департаментами облдержадміністрації календарні плани на 2013 рік щодо реалізації 
виконання обласних програм, зокрема регіональної цільової програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства області на 2011-2014 роки; регіональної 
цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області 
на 2013-2015 роки; програми енергоефективності області на 2010–2014 роки; регіональної 
цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки, регіональної цільової програми 
містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 роки. 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань національного та духовного розвитку, культури, 
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова 

За звітний період комісією з питань національного та духовного розвитку, культури, 
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова (голова О. Бабій) проведено 11 
засідань, на яких розглянуто 84 питання, з них 1засідання спільно з комісією з питань 
депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності 
та правопорядку. 

Члени комісії свою роботу спрямовують на дальше формування духовних цінностей 
наших краян, утвердження почуття патріотизму і національної свідомості, знання історії, 
любові до Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на 
прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини 
відновлення і вшанування національної пам'яті. Саме ці чинники спонукали членів комісії 
підтримати звернення Братства ОУН-УПА, обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 
“Просвіта” ім. Т. Шевченка та фундації ім. О. Гірника та ініціювати прийняття обласною 
радою рішення про проголошення 2013 року роком Січового Стрілецтва.  

З метою поцінування історичної заслуги найдавнішої української громадської організації 
“Просвіта” у національному відродженні України, а також забезпеченні широкої участі 
громад у суспільно-політичному житті, шляхом відродження просвітянських структур у 
кожному населеному пункті області, навчальних та трудових колективах, члени комісії 
підтримали ініціативу голови обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка, депутата обласної ради С. Волковецького щодо розробки і прийняття 
регіональної цільової програми “Просвіта: XXI століття” на 2013-2016 рр.” 

Україна подолала перехрестя епох, твердо стала на дорогу цивілізованого розвитку, 
планомірно й неухильно переходить до нових форм суспільного життя. Тарас Григорович 
Шевченко мріяв про велику Україну, її велич він убачав у величі краси, неповторності, у 
величі духу, пам’яті народу, яку не можна стерти. З метою пошанування Великого Кобзаря 
комісія ініціювала прийняття рішення “Про відзначення в області 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка” і проголошення в Івано-Франківській області 2014 ріку Роком 
Тараса Шевченка. 

Актуальні питання сьогодення завжди є предметом аналізу на засіданнях комісіях. Саме 
обговорюючи питання про хід підготовки до відзначення 200 – літнього ювілею Тараса 
Григоровича Шевченка, 80 - ліття голодомору – геноциду українського народу, 71-ої річниці 
створення УПА, підписання угоди у Вільнюсі про Асоціацію Україна – ЄС, члени комісії 
вирішили звернутися з листом до голови обласної ради та голови обласної державної 
адміністрації щодо встановлення зовнішньої реклами, яка б акцентувала увагу на важливості 
цих питань. 

На постійному контролі комісії перебувають діючі обласні профільні програми, які 
прийняті обласною радою, зокрема Програма захисту і розвитку української мови на 
території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки, регіональна цільова програма 
“Духовне життя” на 2012-2015 роки, регіональна цільова програма “Культура Івано-
Франківщини” на 201-2015 роки”. 
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Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. Інтереси 
держави передусім ідеологічні, книга - один із наріжних каменів творення нації, її 
самоусвідомлення та суверенності.  

Питання про підтримку книговидання в області та виконання регіональної цільової 
Програми підтримки книговидання на 201-2015 роки часто є предметом розгляду комісії. 
Члени комісії брали активну участь в обговоренні та вносили свої пропозиції до проекту 
Закону України Про видавничу справу”. 

Національна самосвідомість утверджується багатьма чинниками буття нації, але 
насамперед через пошанування традицій народу, надбань його духовної культури. 
Усвідомлюючи це члени комісії опрацювали Постанови Верховної Ради України “Про 
відзначення подвигу героїв бою під Крутами” і “Про вшанування пам’яті Лесі Українки у 
зв’язку зі 100-річчям від дня смерті” та підготували відповідні пропозиції та висновки з цих 
питань. 

Сьогодні, коли якість інформаційних технологій і їх використання часто визначають 
характер життя суспільства, питання про взаємовідносини суспільства і засобів масової 
інформації набуває особливого значення. Враховуючи цей факт, комісія опрацювала і винесла 
на розгляд сесії питання звіту про проведену роботу засобів масової інформації 
співзасновником яких є обласна рада, зокрема редакції Всеукраїнського журналу для дітей 
“Дзвіночок” редакції газети “Галичина”, обласного телебачення “Галичина”, редакції 
Всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”. 

Традиційною стала попередня робота та розгляд на засіданні постійної комісії 
пропозицій до проекту обласного бюджету та його коригування. Враховуючи надзвичайну 
актуальність цих сфер життя територіальних громад, комісія наполегливо доводить 
необхідність їх максимального фінансування, більш пильної уваги до стану розвитку 
культури, збереження та відродження культурної спадщини краю, наших національних 
традицій. 

Національне відродження–це складний і багатоступеневий процес втілення у життя 
національної ідеї, створення дійсно національного середовища і введення національної енергії 
в річище суспільної активності - саме на вирішення цих завдань і спрямовується робота 
постійної комісії. 

 
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки 

За період з 1 грудня 2012 року по 1 листопада 2013 року проведено 6 засідань постійної 
комісії обласної ради з питань освіти і науки (голова комісії – Дзвінчук Д. І.), на яких 
розглянуто понад 40 питань. Абсолютна більшість засідань відбувалась за участю 
представників виконавчого апарату обласної ради, облдержадміністрації та представників 
громадськості. 

Постійна комісія з питань освіти і науки за дорученням голови обласної ради, першого 
заступника, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою першочергово 
попередньо розглядала та погоджувала проекти рішень обласної ради, що входять до її 
компетенції, зокрема: 

– “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 
роки”; 

– “Про хід виконання обласної Програми захисту і розвитку української мови на 
території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки”; 

– “Про передачу єдиного майнового комплексу Косівської загальноосвітньої школи-
інтернату-гімназії І-ІІІ ступенів”; 

– “Про передачу єдиного майнового комплексу Верховинської загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів”; 

– “Про створення комунального вищого навчального закладу “Коломийський 
педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” та інші. 

Комісія аналізувала законність та ефективність використання бюджетних коштів 
загального і спеціального фондів, що спрямовуються на галузі освіти і науки. На її засіданнях 
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розглядалися питання “Про обласний бюджет на 2013 рік”, “Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2013 рік”, “Про затвердження пооб’єктного розподілу бюджету розвитку 
обласного бюджету на 2013 рік”, “Про підсумки виконання програми соціально-економічного 
та культурного розвитку області за 2012 рік за пріоритетними напрямками Стратегії 
економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року”, “Про програму 
соціально-економічного та культурного розвитку області на 2013 рік”. 

Окрім цього комісія погоджувала заходи на реалізацію Програми розвитку освіти Івано-
Франківщини, перерозподіл видатків обласного бюджету на 2013 рік в галузі освіти і науки, 
поділ мобільних навчально-комп’ютерних комплексів, розглядала питання про стан 
готовності навчальних закладів до нового 2013-2014 навчального року,  

Розглянувши звернення Львівської обласної ради “Про забезпечення умов вивчення в 
загальноосвітніх навчальних закладах достовірної української історії”, постійна комісія з 
питань освіти і науки звернулася до голови обласної ради п. Василя Скрипничука з 
проханням ініціювати скликання спільного засідання профільних постійних комісій обласних 
рад (з питань освіти і науки) західного регіону (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, 
Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Рівненська, Хмельницька області), керівників 
департаментів освіти, науки, сім’ї, молоді і спорту та начальників управлінь (відділів) освіти і 
науки облдержадміністрацій зазначених областей задля вироблення узгоджених позицій щодо 
вивчення об’єктивної історії України. На даний час питання знаходиться на опрацюванні у 
комісії. 

Члени комісії негативно відреагували на розпорядження обласної державної адміністрації 
від 31.01.2013. № 59 “Про заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ області та 
економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік”. Тому на одному із засідань комісії було 
розглянуто зазначене вище розпорядження та заслухано детальну інформацію щодо заходів, 
які передбачається провести з метою оптимізації мережі бюджетних установ області та 
економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік, та про негативні наслідки, що можуть 
виникнути внаслідок проведення такої оптимізації, оскільки розпорядження обласної 
державної адміністрації від 31.01.2013. № 59 “Про заходи щодо оптимізації мережі 
бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік” зачіпає 
законні інтереси та права великої кількості мешканців Івано-Франківської області. 

Завдяки активній позиції громад, депутатів обласної ради згадане вище розпорядження 
облдержадміністрацією відмінено. 

На своїх засіданнях постійна комісія з питань освіти і науки розглядала питання про 
встановлення щорічної премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Варто зазначити, що 08.10.2013 р. Верховна Рада України прийняла постанову Верховної 
Ради України “Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів”, в якій враховано клопотання Івано-Франківської обласної ради.  

Також комісія неодноразово порушувала питання перед головою обласної ради щодо 
нагородження Подякою голови обласної ради чи Грамотою голови обласної ради окремих 
педагогічних працівників за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти і науки 
Прикарпаття. 

 
Водночас, за ініціативою комісії на розгляд пленарних засідань обласної ради у звітному 

періоді було внесено та підтримано звернення обласної ради до звернення обласної ради до 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики 
України щодо ініціювання перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до відповідних 
нормативно-правових актів з метою встановлення пільгових тарифів на електроенергію для 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей. 

Члени комісії взяли участь у засіданні круглого столу “Проблемні питання освіти і науки, 
що вимагають законодавчого врегулювання”, зініційованого народним депутатом України, 
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першим заступником голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України п. 
Олександром Сичем. 

Голова постійної комісії обласної ради з питань освіти і науки неодноразово брав участь 
у парламентських слуханнях з питань освіти і науки. 

Комісія у межах своїх повноважень з метою оперативного та об’єктивного реагування на 
заяви, скарги, звернення, що надійшли на її адресу, від педагогічних працівників, 
педагогічних колективів, керівників навчальних закладів, батьків, отримувала від органів 
виконавчої влади необхідні матеріали і документи для вивчення і узагальнення, залучала 
відповідних фахівців, здійснювала виїзди в навчальні заклади. 

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

 
Постійна комісія обласної ради 

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

Впродовж звітного періоду комісією (голова – М. Піцуряк) проведено 8 засідань. Всього 
розглянуто 88 питань. 

Відповідно до своїх повноважень, комісія вивчає стан виконання обласною державною 
адміністрацією та її структурними підрозділами делегованих повноважень, що передбачено 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Комісія працює злагоджено, оперативно і професійно, про що свідчать позачергові 
засідання комісії з питань контролю та аналізу стану галузі охорони здоров’я, ефективності 
використання бюджетних коштів, що спрямовуються на цю галузь. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються питання (68), що 
стосуються покращення охорони здоров’я, материнства та дитинства, розвитку структури 
екстреної медичної допомоги, розвитку сімейної медицини, первинної амбулаторно-
поліклінічної ланки, матеріально-технічної бази медичних установ області, медичного 
страхування, забезпечення населення якісними медикаментами, належного функціонування 
закладів фармацевтики, вдосконалення структури управління галуззю. 

Постійною комісією з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства 
розглянуто 28 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій обласної ради з наданням 
необхідних висновків. 

У планах комісії завжди передбачаються питання контролю за виконанням раніше 
прийнятих рішень. Особливу увагу комісія приділяє питанню забезпеченості видатками на 
утримання станцій (бригад, відділень) швидкої та невідкладної допомоги. За дорученням 
комісії департаментом охорони здоров’я було надіслано лист Міністерству фінансів України з 
пропозицією додаткового виділення коштів з державного бюджету України на реалізацію 
норм Закону України “Про екстрену медичну допомогу”. 

Комісією внесено чимало пропозицій до рішень обласної ради, місцевим органам 
виконавчої влади та місцевим радам.  

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

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. 

Сьогодні роль комісії полягає у тому, щоб спільно з департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації: 

– продовжувати практику виділення коштів окремо на медичне обладнання та 
устаткування; 
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– планово і поетапно покращувати матеріально-технічну базу медичних установ, в 
залежності від зносу основних засобів. 

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 обласного бюджету на 2014 рік в частині видатків на галузь охорони 
здоров'я; 

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

– про стан підготовки обласних закладів охорони здоров’я до зимового періоду. 
Комісія здійснює контроль за використанням майна і об’єктів нерухомості закладів 

охорони здоров’я, розробляє пропозиції щодо ефективного управління цим майном і 
нерухомістю. 

На засіданнях комісії постійно присутні працівники департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації, практикується запрошення керівників обласних лікувальних закладів. 

На адресу комісії надійшло більше трьох десятків листів і звернень від підприємств, 
організацій, органів місцевого самоврядування, від виборців області, з питань що належать до 
компетенції комісії. 

Виходячи з вищесказаного, комісія намагатиметься і надалі бути активним учасником у 
вирішенні проблем, яких є ще чимало в медичному обслуговуванні мешканців області. 
 

Постійна комісія обласної ради 
з питань праці та соціального захисту населення 

Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення (голова – Галина 
Ляхович) за звітний період провела 3 засідання, на яких було розглянуто питання про 
календарні плани заходів на виконання обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках, обласної Програми соціального 
захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, обласної 
Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2010-2014 роки, питання 
відкриття центрів реабілітації дітей у містах і районах області. 

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

Також, комісія брала участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з 
питань соціальної політики та праці, яке проводилось у м. Чернівці 12 червня 2013 року, на 
тему: “Про практику застосування Закону України “Про зайнятість населення” № 5067 від 5 
липня 2012 року”.  

Комісія тісно співпрацює із департаментом соціальної політики обласної державної 
адміністрації, головним фінансовим управлінням, головним управлінням освіти і науки 
обласної державної адміністрації, бере активну участь у розширених засіданнях Комітету 
Верховної Ради України з питань соціально-економічної політики в Україні. 

 
Постійна комісія обласної ради 

з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту 

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної 
культури та спорту (голова – Роман Мулик) з початку скликання провела 26 засідання, в тому 
числі 10 – протягом звітного періоду. 
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Від часу обрання постійною комісією розглянуто близько півтори сотні питань, що 
стосуються сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики. На адресу комісії 
надійшло більше сотні листів і звернень від підприємств, організацій, органів місцевого 
самоврядування, від виборців області, з питань, що належать до компетенції комісії. 

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

Одним із головних напрямів роботи постійної комісії був постійний контроль за 
реалізацією регіональних та обласних цільових програм, що належать до її компетенції. 
Депутати постійної комісії періодично заслуховують інформацію про виконання комплексних 
програм та вносять пропозиції щодо вдосконалення контролю за їх реалізацією. В порядку 
контролю заслуховувалась інформація про роботу обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, хід виконання регіональної цільової програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки.  

Саме динамічна робота постійної комісії та принципова позиція її депутатів дала 
можливість прийняти особливо значущі для галузі рішення. Так, протягом звітного періоду з 
ініціативи постійної комісії були напрацьовані та прийняті на сесії обласної ради регіональна 
цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки 
та ініційовано розробку модернізованої до вимог часу обласної комплексної програми 
“Молодь Прикарпаття” (2010-2015 роки).  

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

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

Депутати постійної комісії отримують від виконавчих структур актуальний аналіз стану 
виконання програм та вносять пропозиції про вдосконалення цієї роботи. Рішення, які 
прийняті радою та постійною комісією, доводяться до виконавців та аналізується стан їх 
виконання. 

Члени постійної комісії плідно співпрацюють з галузевими департаментом та 
управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм 
власності, громадськими організаціями.  

На кожне засідання комісії запрошуються представники засобів масової інформації та 
члени громадської ради при голові обласної ради. 

Депутатів постійної комісії об'єднує відповідальна депутатська діяльність та активна 
життєва позиція. Постійна комісія здійснює свої повноваження на належному рівні, працює 
злагоджено та професійно. 

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

використання земель та регулювання земельних відносин 

За звітний період відбулось 9 засідань комісії (голова – Ігор Шумега), одне з яких виїзне, 
на яких розглянуто 72 питання. 

Протягом зазначеного часу депутати комісії взяли участь в напрацюванні, розглянули і 
рекомендували на сесію обласної ради 12 проектів рішень, серед яких 2 довгострокові 
програми: “Про регіональну цільову програму розвитку рибництва на період до 2020 року”, 
“Про регіональну цільову програму виробництва екологічно чистої продукції на період до 
2020 року”. Також, було розглянуто комплексне питання “Про хід виконання земельної 
реформи в області”. 

Інші проекти рішень стосувалися переважно земельних питань.  
Слід також виокремити роботу комісії з опрацювання проектів рішень і матеріалів про 

надання в користування мисливських угідь. На звітний період розглянуто і прийнято 
позитивні рішення по 14 суб’єктах господарювання, ще 1 знаходиться на розгляді постійної 
комісії. 

Члени комісії також розглянули та опрацювали 14 звернень від громадян та установ 
області з приводу порушення норм земельного законодавства, зокрема межових спорів. 

 
 

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

захисту прав людини, законності та правопорядку 

За період з грудня 2012 року по даний час постійною комісією обласної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності 
та правопорядку проведено 10 засідань, а також одне спільне засідання із постійною комісією 
обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової 
інформації, книговидання і свободи слова. 

За цей період комісія розглянула понад 60 питань. Щодо більшості з них сесією обласної 
ради приймались відповідні рішення. Так, комісією попередньо опрацьовано і надано свої 
висновки та пропозиції з близько 30 проектів рішень обласної ради. 

Комісією підтримано клопотання виконавчого комітету Бурштинської міської ради про 
подання до Верховної Ради України щодо віднесення м. Бурштина Галицького району до 
категорії міст обласного значення. 

На засіданні комісії неодноразово розглядались пропозиції, висловлені депутатами 
обласної ради на пленарних засіданнях сесії. 

Загалом, до постійної комісії періодично надходять звернення з питань порушень 
трудового законодавства, порушень у сфері майнових та земельних відносин, житлових прав 
громадян, належної оцінки дій посадових і службових осіб, та з інших питань. 

Важливим аспектом у діяльності постійної комісії обласної ради з питань депутатської 
діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та 
правопорядку стала співпраця та взаємодія із прокуратурою області, управлінням МВС 
України в області, управлінням Служби безпеки України в області, головним управлінням 
юстиції в області, депутатами місцевих рад усіх рівнів. 

На одному із засідань постійної комісії начальник територіального управління Державної 
судової адміністрації в області О. Рибак інформувала про досвід роботи територіального 
управління, напрацювання у проведенні “дня відкритих дверей”. 

У питаннях, що належать до її повноважень, комісія отримувала від керівників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території області, необхідні матеріали і документи для вивчення і 
узагальнення. 
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При розгляді питань, що потребували спеціальної оцінки відповідних фахівців, вони 
неодноразово залучались на засідання комісії.  

Окрім того, з метою забезпечення об’єктивного і всебічного розгляду комісія практикує 
розгляд окремої категорії звернень/скарг із залученням заявників/скаржників та осіб, дії яких 
оскаржуються. 

Члени комісії приймали участь у розглядах звернень громадян з виїздом на місце. 
Неодноразово у роботі комісії брали участь депутати обласної ради – члени інших 

постійних комісій ради, представники громадських організацій та засобів масової інформації. 
 

ВІДВІДУВАННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
(станом на 01.12.2013 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 1 0 

2 
Дейчаківський 
Ігор Іванович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 2 0 

3 
Загурський 
Олег Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 1 0 

4 
Івасюк 
Ігор Миколайович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 0 0 

5 
Мельник 
Михайло Григорович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 2 0 

6 
Неміш 
Віктор Дмитрович 

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

земельних відносин 
10 0 0 

7 
Піцуряк 
Манолій Васильович 

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

8 0 0 

8 
Попович 
Василь Борисович 

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

земельних відносин 
10 0 0 

9 
Різник 
Микола Павлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 2 0 

10 
Семко 
Володимир Богданович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 3 0 

11 
Середюк 
Ігор Миколайович 

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

людини, законності та правопорядку 
9* 9 7 

12 
Скрипничук 
Василь Михайлович 

– – – – 

13 
Соляник 
Богдан Степанович 

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

господарства 

6 2 0 

14 
Тебешевська 
Оксана Степанівна 

    

15 
Ткачівський 
Ярослав Васильович 

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

і свободи слова 
11 3 0 

16 
Федорців  
Сергій Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
9* 0 0 
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17 
Харук  
Іван Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
7* 0 0 

18 
Шевчук 
Ігор Михайлович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 0 0 

19. 
Яковина 
Роман Павлович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 12 0 

 
 

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 
причин 

1 
Артим 
Василь Іванович 

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

і свободи слова 
11 3 0 

2 
Бежук 
Василь Михайлович 

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

земельних відносин 
10 3 0 

3 
Будз 
Володимир Іванович 

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

господарства 

6 4 0 

4 
Волковецький 
Степан Васильович 

з питань освіти і науки 7 0 0 

5 
Гоголь 
Ярослава Михайлівна 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 1 0 

6 
Дронь 
Анатолій Володимирович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 0 0 

7 
Дякур 
Дмитро Дмитрович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 6 0 

8 
Захарук 
Дмитро Васильович 

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

свободи слова 
11 3 0 

9 
Зелінський 
Микола Романович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 2 0 

10 
Книшук 
Петро Васильович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 0 0 

11 
Кузьма 
Микола Миколайович 

з питань бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій 

20 0 0 

12 
Левицький 
Олександр Михайлович 

– – – – 

13 
Романюк 
Юрій Дмитрович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 0 0 

14 
Троценко 
Андрій Володимирович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 1 0 

15 
Угрин 
Іван Михайлович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

9* 1 0 

16 
Хованець 
Тарас Михайлович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 0 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 

 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків з 
невідомих 

причин 

1 
Андрусяк 
Михайло Миколайович 

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

і свободи слова 
11 5 0 

2 
Бабій 
Ольга Михайлівна 

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

і свободи слова 
11 0 0 

3 
Беляшова 
Ганна Павлівна 

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

людини, законності та правопорядку 
10 0 0 

4 
Береговський 
Зіновій Леонідович 

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

земельних відносин 
10 1 0 

5 
Джура 
Олександр Дмитрович 

з питань освіти і науки 7 2 0 

6 
Дзеса 
Остап Васильович 

– – – – 

7 
Дрінь 
Роман Миколайович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 1 0 

8 
Олійник 
Володимир Євгенович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 9 1 0 

9 
Олійник 
Ігор Мирославович 

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

господарства 

6 0 0 

10 
Поліш 
Володимир Віталійович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 5 0 

11 
Пушик 
Степан Григорович 

з питань праці 
та соціального захисту населення 

3 3 1 

12 
Шевченко 
Олександр Леонідович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 6 1 

13 
Шкутяк 
Петро Зіновійович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 1 0 
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Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Гнип 
Михайло Петрович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 8 0 

2 
Данів 
Іван Михайлович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 0 0 

3 
Ковальчук 
Володимир Дмитрович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 1 0 

4 
Кондрат 
Іван Миколайович 

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

господарства 

8 1 0 

5 
Ляхович 
Галина Іванівна 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 0 0 

6 
Матвійчук 
Ігор Володимирович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 6 0 

7 
Насалик 
Сергій Степанович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 8 0 

8 
Павлів 
Роман Михайлович 

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

господарства 

6 2 0 

9 
Петрів 
Василь Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 2 0 

10 
Семенюк 
Микола Федорович 

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

і свободи слова 
11 3 0 

11 
Табачук 
Оксана Титівна 

з питань освіти і науки 7 0 0 

12 
Ульванська 
Ярослава Степанівна 

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

земельних відносин 
10 0 0 

13 
Черневий 
Юрій Іванович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 3 0 
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Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Бабій 
Юрій Юрійович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 4 0 

2 
Данилишин 
Іван Ярославович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 0 0 

3 
Дзвінчук 
Дмитро Іванович 

з питань освіти і науки 7 0 0 

4 
Іванишин 
Володимир Васильович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 5 0 

5 
Кулай 
Ігор Йосипович 

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

земельних відносин 
10 10 9 

6 
Неміш 
Дмитро Васильович 

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

і свободи слова 
11 3 1 

7 
Плотніков 
Сергій Вікторович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
6* 2 0 

8 
Попадинець 
Руслан Дмитрович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
6* 2 0 

9 
Романчук 
Андрій Володимирович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 8 0 

10 
Фейчук 
Віталій Васильович 

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

8 5 0 

11 
Шувальський 
Володимир Богданович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 3 0 

 
Депутатська фракція Партії регіонів 

 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Бартошак 
Володимир Анатолійович 

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

земельних відносин 
10 10 8 

2 
Вишиванюк 
Михайло Васильович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 5 0 

3 
Гдичинський 
Богдан Петрович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 10 1 

4 
Гусак 
Руслан Олегович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 2 1 

5 
Келестин 
Юрій Васильович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 9 1 

6 
Лукань 
Ігор Михайлович 

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

і свободи слова 
11 11 9 

7 
Митник 
Зіновій Миколайович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 6 0 

8 
Мулик 
Роман Миронович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 4 0 
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9 
Сендерський 
Сергій Михайлович 

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

господарства 

6 1 0 

10 
Фелик 
Олександр Іванович 

з питань освіти і науки 7 7 0 

11 
Шкіндюк 
Іван Юрійович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 5 0 

 
Депутатська фракція Народної партії 

 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Брус 
Василь Хомич 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 2 0 

2 
Голубчак 
Олексій Іванович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 2 0 

3 
Мердух 
Михайло Орестович 

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

господарства 

6 2 0 

4 
Негрич 
Михайло Михайлович 

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

земельних відносин 
10 9 0 

5 
Олінійчук 
Микола Дмитрович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 0 0 

6 
Попович 
Володимир Васильович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 5 0 

7 
Сенів 
Василь Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 1 0 

8 
Фальбійчук 
Юрій Юрійович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 9 5 0 

9 
Яворський 
Михайло Іванович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 3 3 

 
 

Депутатська фракція Української Народної Партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Болюк 
Зінаїда Андріївна 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 4 1 

2 
Винник 
Михайло Іванович 

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

земельних відносин 
10 10 7 

3 
Головчак 
Василь Федорович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 2 0 

4 
Кучер 
Михайло (Богдан) 
Михайлович 

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

і свободи слова 
11 3 0 

5 
Струтинський 
Роман Йосипович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 2 0 
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Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Артемович 
Іван Михайлович 

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

господарства 

6 1 0 

2 
Карабін 
Мирослав Євгенович 

з питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

9 1 0 

3 
Скоропад 
Тарас Ярославович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 1 0 

4 
Шинкарук 
Ярослав Іванович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 4 0 

5 
Яремчук 
Василь Петрович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 1 0 

 
 

Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Єфімчук 
Ярослав Володимирович 

з питань екології, раціонального 
природокористування, рекреації 

та розвитку туризму 
9 1 0 

2 
Костинюк 
Богдан Іванович 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 0 0 

3 
Шумега 
Ігор Станіславович 

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

земельних відносин 
10 1 0 

 
 

Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Білик 
Роман Павлович 

з питань охорони здоров’я, сім’ї 
материнства та дитинства 8 0 0 

2 
Кость 
Наталія Василівна 

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

земельних відносин 
8* 3 0 

3 
Палійчук 
Микола Васильович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

20 13 9 

4 
Парфан 
Тарас Дмитрович 

з питань бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 20 6 0 

5 
Сідаш 
Арсен Васильович 

з питань освіти і науки 7 6 0 
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Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Вівчарик 
Василь Петрович 

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

господарства 

6 6 2 

2 
Матійчик 
Василь Олександрович 

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

людини, законності та правопорядку 
10 10 0 

 
 

Позафракційні  депутати 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п ПІБ депутата Назва комісії 

К-сть 
засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 
з невідомих 

причин 

1 
Дуб 
Наталія Михайлівна 

з питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 
7 4 0 

 
 

Позапартійні депутати 
 

№ з/п ПІБ депутата Назва комісії 
К-сть 

засідань 

Загальна 
к-сть 

пропусків 

К-сть 
пропусків 

з невідомих 
причин 

1 
Хопта Володимир 
Іванович 

з питань праці та соціального захисту 
населення 3 0 0 

 
 

* – кількість засідань комісій з часу визнання депутатських повноважень 
 

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

обласної ради від початку каденції 
(станом на 01.12.2013 р.) 

 
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань 
комісій/ 

к-сть пропусків 

1 Адамович Сергій Васильович 38/2 23/1 
2 Дейчаківський Ігор Іванович 38/2 75/16 
3 Загурський Олег Васильович 38/4 27/1 
4 Івасюк Ігор Миколайович 38/13 13/1 
5 Мельник Михайло Григорович 38/9 26/6 
6 Неміш Віктор Дмитрович 38/2 37/1 
7 Піцуряк Манолій Васильович 38/4 26/1 
8 Попович Василь Борисович 38/1 37/0 
9 Різник Микола Павлович 38/4 27/4 
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10 Семко Володимир Богданович 38/4 43/7 
11 Середюк Ігор Миколайович 9/8 9/9 
12 Скрипничук Василь Михайлович 38/4 – 
13 Соляник Богдан Степанович 38/10 14/6 
14 Ткачівський Ярослав Васильович 38/6 43/7 
15 Федорців Сергій Іванович 10/3 9/0 
16 Харук Іван Іванович 8/2 7/0 
17 Шевчук Ігор Михайлович 38/5 43/4 
18 Яковина Роман Павлович 38/9 75/36 

 
 

Депутатська фракція “Батьківщина” 

№
 

з/п 
ПІБ депутата 

К-сть пленарних 
засідань/ 

к-сть пропусків 

К-сть засідань 
комісій/ 

к-сть пропусків 

1 Артим Василь Іванович 38/3 43/4 
2 Бежук Василь Михайлович 38/3 37/16 
3 Будз Володимир Іванович 38/17 14/10 
4 Волковецький Степан Васильович 38/2 23/4 
5 Гоголь Ярослава Михайлівна 38/4 26/4 
6 Дронь Анатолій Володимирович 38/1 31/0 
7 Дякур Дмитро Дмитрович 38/3 43/16 
8 Захарук Дмитро Васильович 38/12 43/13 
9 Зелінський Микола Романович 38/4 26/5 
10 Книшук Петро Васильович 38/8 13/4 
11 Кузьма Микола Миколайович 38/2 75/2 
12 Левицький Олександр Михайлович 38/1 – 
13 Романюк Юрій Дмитрович 38/2 27/2 
14 Троценко Андрій Володимирович 38/2 43/2 
15 Угрин Іван Михайлович 8/0 11/1 
16 Хованець Тарас Михайлович 38/2 27/0 

 
 

Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Андрусяк Михайло Миколайович 38/2 43/8 
2 Бабій Ольга Михайлівна 38/5 43/0 
3 Беляшова Ганна Павлівна 38/1 31/0 
4 Береговський Зіновій Леонідович 38/2 37/4 
5 Джура Олександр Дмитрович 38/6 23/7 
6 Дзеса Остап Васильович 38/0 – 
7 Дрінь Роман Миколайович 38/7 26/7 
8 Олійник Володимир Євгенович 38/3 26/2 
9 Олійник Ігор Мирославович 38/12 14/0 
10 Поліш Володимир Віталійович 38/13 27/12 
11 Пушик Степан Григорович 38/8 13/8 
12 Шевченко Олександр Леонідович 38/20 43/35 
13 Шкутяк Петро Зіновійович 38/6 75/8 
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Депутатська фракція Української партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Гнип Михайло Петрович 38/22 26/26 
2 Данів Іван Михайлович 38/4 43/7 
3 Ковальчук Володимир Дмитрович 38/7 31/3 
4 Кондрат Іван Миколайович 38/7 14/4 
5 Ляхович Галина Іванівна 38/12 13/0 
6 Матвійчук Ігор Володимирович 38/7 75/19 
7 Насалик Сергій Степанович 38/10 75/25 
8 Павлів Роман Михайлович 38/5 14/2 
9 Петрів Василь Іванович 38/9 27/11 
10 Семенюк Микола Федорович 38/3 43/13 
11 Табачук Оксана Титівна 38/5 23/2 
12 Ульванська Ярослава Степанівна 38/1 37/9 
12 Черневий Юрій Іванович 38/4 26/7 

 
Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Бабій Юрій Юрійович 38/1 22/4 
2 Данилишин Іван Ярославович 38/8 26/3 
3 Дзвінчук Дмитро Іванович 38/7 23/0 
4 Іванишин Володимир Васильович 38/9 43/14 
5 Кулай Ігор Йосипович 38/9 37/30 
6 Неміш Дмитро Васильович 38/6 43/19 
7 Плотніков Сергій Вікторович 10/1 6/2 
8 Попадинець Руслан Дмитрович 10/2 6/1 
9 Романчук Андрій Володимирович 38/17 31/20 
10 Фейчук Віталій Васильович 38/9 26/8 
11 Шувальський Володимир Богданович 38/5 75/9 

Депутатська фракція Партії регіонів  

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Бартошак Володимир Анатолійович 38/23 37/31 
2 Вишиванюк Михайло Васильович 38/16 27/20 
3 Гдичинський Богдан Петрович 38/20 31/27 
4 Гусак Руслан Олегович 38/8 13/9 
5 Келестин Юрій Васильович 38/36 43/40 
6 Лукань Ігор Михайлович 38/15 43/43 
7 Митник Зіновій Миколайович 38/22 26/26 
8 Мулик Роман Миронович 38/22 26/10 
9 Сендерський Сергій Михайлович 38/19 14/5 
10 Фелик Олександр Іванович 38/22 23/23 
11 Шкіндюк Іван Юрійович 38/9 75/20 
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Депутатська фракція Народної партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Брус Василь Хомич 38/19 27/11 
2 Голубчак Олексій Іванович 38/12 43/17 
3 Мердух Михайло Орестович 38/14 14/6 
4 Негрич Михайло Михайлович 38/9 37/15 
5 Олінійчук Микола Дмитрович 38/11 26/2 
6 Попович Володимир Васильович 38/9 75/20 
7 Сенів Василь Іванович 38/8 31/7 
8 Фальбійчук Юрій Юрійович 38/6 26/11 
9 Яворський Михайло Іванович 38/7 13/12 

 
Депутатська фракція Української Народної Партії 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Болюк Зінаїда Андріївна 38/9 75/14 
2 Винник Михайло Іванович 38/17 37/25 
3 Головчак Василь Федорович 38/4 43/7 
4 Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 38/12 43/12 
5 Струтинський Роман Йосипович 38/9 27/13 

 
 

Депутатська фракція партії “Відродження” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Артемович Іван Михайлович 38/6 14/2 
2 Карабін Мирослав Євгенович 38/9 26/6 
3 Скоропад Тарас Ярославович 38/8 26/2 
4 Шинкарук Ярослав Іванович 38/11 31/12 
5 Яремчук Василь Петрович 38/23 13/3 

Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Єфімчук Ярослав Володимирович 38/0 43/4 
2 Костинюк Богдан Іванович 38/0 27/0 
3 Шумега Ігор Станіславович 38/1 37/1 

 
Депутатська фракція партії “УДАР” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Білик Роман Павлович 38/3 26/8 
2 Кость Наталія Василівна 10/1 6/1 
3 Палійчук Микола Васильович 38/14 75/43 
4 Парфан Тарас Дмитрович 38/3 75/12 
5 Сідаш Арсен Васильович 38/22 23/15 
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Депутатська фракція партії “Поступ” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Вівчарик Василь Петрович 38/28 14/14 
2 Матійчик Василь Олександрович 38/27 31/29 

 
 

Позафракційні депутати 
 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Грабовецький Володимир Миколайович 8/1 2/0 
 
 

Українська республіканська партія “Собор” 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Дуб Наталія Михайлівна 38/16 27/11 
 
 

Позапартійні депутати 

№ 
з/п 

ПІБ депутата 
К-сть пленарних 

засідань/ 
к-сть пропусків 

К-сть засідань комісій/ 
к-сть пропусків 

1 Хопта Володимир Іванович 38/10 13/1 
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5. Розпорядження голови обласної ради 

 

За період з грудня 2012 року по грудень 2013 року головою обласної ради прийнято 1111 
розпоряджень, з них: з основної діяльності – 841, з особового складу – 100, про надання 
відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради – 128 і про 
відрядження – 42. 

На виконання розпорядження голови обласної ради від 26.12.2012. № 877-р в області 
були проведені заходи з відзначення 104-ої річниці від дня народження Провідника ОУН 
Степана Бандери. 

За розпорядженням голови обласної ради від 15.05.2013. № 291-р представники Івано-
Франківської області взяли участь у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів Верховної 
Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських 
міст обласного значення, сільських та селищних рад, яка відбулася з 27 травня по 1 червня 
2013 року у м. Алушті. 

За ініціативою голови обласної ради В. Скрипничука та на виконання відповідного його 
розпорядження від 11.07.2013. № 442-р була утворена робоча група для опрацювання проекту 
Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська, між 
державою Україна та компанією “Шеврон Юкрейн Б. В.” та товариством з обмеженою 
відповідальністю “Надра Олеська”. 

За звітний період головою обласної ради прийнято 549 розпоряджень про виділення 
коштів з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень для надання адресної 
матеріальної допомоги громадянам області. 

Відповідно до розпоряджень голови обласної ради (грудень 2012 року – грудень 2013 
року) за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-
економічний та культурний розвиток області Подякою голови Івано-Франківської обласної 
ради відзначено 17 осіб, 153 особи нагороджено Грамотою голови Івано-Франківської 
обласної ради. 

З грудня 2012 по грудень 2013 року головою обласної ради спільно з головою обласної 
державної адміністрації прийнято 129 розпоряджень. 

Це, зокрема, про публічне представлення основних параметрів проекту обласного 
бюджету на 2013 рік, про оргкомітет з підготовки та відзначення у 2013 році 800-річчя 
заснування м. Тлумача, про нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та 
обласної ради з нагоди державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам`ятних дат 
тощо. 



48 

6. Взаємодія Івано-Франківської обласної ради 
з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями 

 
Івано-Франківська обласна рада в рамках своєї діяльності тісно співпрацює та взаємодіє з 

усіма структурами представницької та виконавчої гілок влади на Прикарпатті. 
Задля ефективного вирішення питань що стоять у порядку денному необхідною є 

координація дій із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Основний 
результат співпраці – це конкретні справи, що вдається вирішувати у області.  

Виконавчий апарат обласної ради аналізує та спрямовує в ОДА свої пропозиції щодо 
питань, які виносяться на розгляд сесії обласної ради, проводяться спільні круглі столи, 
приймаються делегації р інших регіонів держави, міжнародні делегації. 

Крім цього керівництво обласної ради постійно присутнє на колегіях обласної державної 
адміністрації, тримаючи руку на пульсі основних подій, що відбуваються в області. 

Покликана реалізовувати інституцію народовладдя, Івано-Франківська обласна рада 
зосереджує свою роботу на демократичному підході до вирішення питань, зокрема в ході 
підготовки питань, що виноситимуться на розгляд сесії обласної ради, засідає Консультативна 
рада з питань місцевого самоврядування. Вона є консультативно-дорадчим органом при 
голові обласної ради і сприяє законодавчо визначеній діяльності депутатів місцевих рад, 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування та реалізує державну політику щодо 
сталого розвитку територіальних громад, районів і міст області, підвищення рівня життя 
населення області.  

Консультативна рада – постійно діючий колегіальний орган, який утворюється на 
добровільних засадах на термін повноважень міських, районних та обласної рад, утворюється 
на підставі розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради. 

Основними питаннями, що заслуховувалися на засіданнях Консультативної ради були  
• Заслуховування інформації про стан виконання ІІ та ІІІ конкурсів проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування; 
• Про перші обласні конкурси «Громада кращого довкілля», «Краща спортивна 

громада», «Краща етнокультурна громада»; 
• Були висловлені побажання, щоб усі районні ради та міста обласного підпорядкування 

надсилали свої пропозиції для сприяння у роботі Консультативної ради; 
• Про обласний бюджет на 2013 рік та про стан проведення платежів за видатками з 

державного та місцевого бюджету Державною казначейською службою; 
• Обговорення проекту рішення обласної ради «Про комунальний заклад «Івано-

Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; 
• Про роботу Івано-Франківського обласного комунального підприємства 

«Іванофранківськоблагроліс»; 
• Підготовка до Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та міських рад; 
• Про результати моніторингу інтернет-сторінок районних та міських рад, міст 

обласного значення щодо висвітлення роботи місцевих рад області; 
Окрім цього, Івано-Франківська обласна рада активно працює над впровадженням 

громадянського суспільства у нашій області. Відкритість влади перед громадою є наріжним 
каменем у процесі реалізації поставленою мети. А щодо практичного втілення цих задумів то 
можна навести приклад роботи Громадської ради місцевого самоврядування при голові Івано-
Франківської обласної ради. Вона покликана враховувати думки та пропозиції усіх обласних 
громадських організацій, активістів, небайдужих громадян і після цього направлення до 
виконання. 
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Так, напередодні кожного засідання сесій обласної ради скликаються відповідні 
засідання, де розглядають основні питання порядку денного поточної сесії, загальнодержавні 
події, зачитуються заяви громад. 

Варто зазначити, що до роботи Громадської ради допускаються усі громадські 
організації, що подадуть письмову згоду.  
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7. Інформація про стан виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування 

Рішенням обласної ради від 28.12.2012. № 801-20/2012 “Про обласний бюджет на 2013 
рік” на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування області затверджено 
видатки в сумі 4 млн. 568 тис. 800 гривень. Протягом дев’яти місяців для реалізації її заходів 
використано коштів на суму 3 млн. 534 тис. 847 грн. (77,4 %). 

 
Підпрограма “Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень” 

 
Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень утворено відповідно до 

статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та частин 2, 3, 6 статті 30 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. 

Загальна сума фонду, затверджена обласною радою при прийнятті обласного бюджету на 
2013 рік, становить 2,565 млн. 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 матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам. 

За період з 1 січня по 30 листопада 2013 року головою обласної ради видано 757 
розпоряджень про виділення зазначених коштів на суму 2,114 млн. грн., з них 1375 млн. грн. – 
відповідно до клопотань депутатів обласної ради та 739,1 тис. грн. з фонду голови обласної 
ради (на підставі протоколу засідання дорадчої комісії). 

Адресну матеріальну допомогу надано 1872 особам (957 ос. – з фонду голови та 915 з 
фонду депутатів). 

Також відповідно до звернень депутатів придбано та передано школам та сільським 
радам області оргтехніки та іншого обладнання на суму 41,9 тис. гривень. 

Всього з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень станом на 
01.12.2013 року використано 2,421 млн. грн., що становить 94% від затвердженої суми. 

 
Підпрограма “Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування” 
 
Для реалізації заходів цієї підпрограми передбачено 786,3 тис. гривень. 
Встановлено бігборди: 
– 104 річниця з дня народження Степана Бандери (16шт на суму 18880 грн.); 
– 71 річниця створення УПА (16 шт на суму 19172 грн.) 
 
Придбано матеріали для створення відповідних умов для забезпечення депутатів 

обласної ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними 
для ефективного здійснення депутатських повноважень (31160 грн.). 

Відзначено Подякою голови обласної ради 16 осіб та вручено грошову винагороду їм на 
суму 9,4 тис. гривень (по 500 грн., а також сплачено по 88,25 грн. податку з доходів фізичних 
осіб нарахованого на цих 500 грн.). 

Забезпечення участі збірної команди Івано-Франківської області у Всеукраїнській 
спартакіаді серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, міських міст обласного значення, сільських та селищних рад з 27 
травня по 1 червня 2013 року (121000 грн. ). 

Всього для реалізації зазначених заходів цієї підпрограми використано близько 200 тисяч 
гривень.  
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Підпрограма “Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого 
самоврядування в засобах масової інформації” 

 
Укладено 43 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 грудня профінансовано 35 редакцій на 

суму 832 тис. грн. 
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8. Обласний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 

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

Так, відповідно до Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 40-
2/2011 “Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2011-2015 роки” підведено підсумки третього обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. Нагадаємо, що для участі у конкурсі було подано 135 
проектів від 114 місцевих рад на суму 16,7 млн.грн., в т.ч. 9,5 млн.грн. з обласного бюджету, 
2,5 млн.грн. з місцевих бюджетів і 4,7 млн.грн. від організацій-партнерів. Найбільше проектів 
подано Богородчанським (19), Надвірнянським (16), Тисменицьким і Рогатинським (по 13) та 
Городенківським (11) районами. 

Враховуючи висновки експертної комісії та пропозиції дирекції і членів ради Конкурсу, 
рада Конкурсу визнала переможцями 62 проекти з 61 місцевих рад на суму 8,6 млн.грн. в т.ч. 
4,5 млн.грн. з обласного бюджету, 1,3 млн.грн. з місцевих бюджетів і 2,8 млн.грн. від 
організацій партнерів, з них: 

- 9 переможців з Богородчанського району; 
- по 6 переможців з Надвірнянського і Рогатинського районів; 
- по 5 переможців з Коломийського і Тисменицького районів; 
- по 4 переможці з Галицького і Городенківського районів; 
- по 3 переможці - з Верховинського, Долинського, Косівського, Рожнятівського і 

Снятинського районів; 
- по 2 переможці з Івано-Франківської і Болехівської міських рад та Калуського і 

Тлумацького районів. 
Сільські ради Яремчанської міської ради у конкурсі участі не брали. 
Більшість переможців будуть здійснювати роботи по заміні вікон і дверей на 

енергоощадні, ремонтні роботи – 35 проектів; 
- 10 проектів по благоустрою території, прибиранні сміття і встановленні вуличного 

освітлення; 
- 13 проектів в галузі спорту; 
- інші напрями – 4 проекти. 
Станом на 15 листопада 2013 року 26 проектів виконано, по 36 триває виконання. 
 
Четвертий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

було оголошено 01.02.2013 р. Тривав він до 30.08.2013р. Для участі у четвертому Конкурсі 
подано 168 проектів від 133 місцевих рад, на суму 23,2 млн.грн. в т.ч. 12,2 млн.грн. з 
обласного бюджету, 5,1 млн.грн. з місцевих бюджетів і 5,9 млн.грн. від організацій-партнерів. 

Найбільше проектів подано Тисменицьким і Надвірнянським (по 22) та Богородчанським 
(19) районами; 

Найактивніші місцеві ради:  
- Надвірнянська міська рада Надвірнянського району подала 17 проектів; 
- Снятинська міська рада Снятинського району і Косівська міська рада Косівського 

району – по 3 проекти;  
- і ще 15 місцевих рад – по 2 проекти. 
Аналізуючи тематику поданих проектів слід відмітити декілька сфер: 
- Ремонт, заміна вікон і дверей у дитсадках, школах, будинках культури і ФАПах – 97 

проектів; 
- Благоустрій території, прибирання сміття, облаштування водопроводів – 23 проектів; 
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- Спорт – 20 проект; 
- Встановлення вуличного освітлення – 15 проектів; 
- Інші – 13 проектів. 
Враховуючи висновки експертної комісії та пропозиції дирекції і членів ради Конкурсу, 

рада Конкурсу визнала переможцями 84 проекти з 81 місцевої ради на суму 12,5 млн.грн. в 
т.ч. 6,3 млн.грн. з обласного бюджету, 2,7 млн.грн. з місцевих бюджетів і 3,5 млн.грн. від 
організацій партнерів, з них: 

- 12 переможців з Тисменицького району; 
- по 8 переможців з Богородчанського і Коломийського районів; 
- по 6 переможців з Калуського, Косівського і Снятинського районів; 
- по 5 переможців з Городенківського, Долинського, Надвірнянського, Рогатинського і 

Рожнятівського районів; 
- 4 переможці з Тлумацького району; 
- по 3 переможці - з Галицького і Верховинського районів; 
- по 1 переможцю з Івано-Франківської, Яремчанської і Болехівської міських рад. 
Більшість переможців будуть здійснювати роботи по заміні вікон і дверей на 

енергоощадні, ремонтні роботи – 51 проект; 
- 14 проектів по благоустрою території, прибиранні сміття і встановленні вуличного 

освітлення; 
- 12 проектів в галузі спорту; 
- інші напрями – 7 проектів. 
 
Відповідно до положень про обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща 

спортивна громада” та “Краща етнокультурна громада”, затверджені рішенням обласної ради 
від 30.12.2011. № 385-12/2011 підведено підсумки перших обласних конкурсів “Громада 
кращого довкілля”, “Краща спортивна громада” та “Краща етнокультурна громада”. 

Нагадаємо, що на конкурси було подано 37 заяв, з них на: 
– “Краща спортивна громада” – подано 13 заяв; 
– “Громада кращого довкілля” – подано 9 заяв;  
– “Краща етнокультурна громада” – подано 15 заяв, серед яких по етнокультурному 

регіону: 
– Гуцульщина – 2 заявки; 
– Покуття – 5 заявок; 
– Опілля і Бойківщина – по 4 заявки. 
Переможцями було визначено 16 місцевих рад, які у 2013 році отримали 850,0 тис.грн. 
На другі обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна 

громада” та “Краща етнокультурна громада” подано 27 заяв, з них на: 
– “Краща спортивна громада” – подано 8 заяв; 
– “Громада кращого довкілля” – подано 4 заяв;  
– “Краща етнокультурна громада” – подано 15 заяв, серед яких по етнокультурному 

регіону: 
– Гуцульщина і Покуття – по 3 заявки; 
–– Опісля – 5 заявок; 
– Бойківщина – 4 заявки. 
Переможцями було визначено 10 місцевих рад, які у 2014 році отримають 850,0 тис.грн. 
Відтак, замість одного конкурсу сьогодні місцеві громади мають можливість зреалізувати 

себе одразу в чотирьох, що дає змогу кожній з них більш ефективно та оперативно 
вирішувати найбільш наболілі та нагальні місцеві проблеми.  

Разом з тим, слід відзначити, що не всі місцеві громади спромоглися вчасно зреалізувати 
свої проекти. На жаль, станом на 15 листопада 2013 року через різного роду суб’єктивні 
причини все ще не завершені роботи в 9 громадах по проектах-переможцях другого 
обласного конкурсу, що тимчасово унеможливлює їх участь в наступних конкурсах проектів 
та програм місцевого самоврядування. 
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Порівняльна таблиця 
участі органів місцевого самоврядування у обласних конкурсах проектів 

 
 

№ 
п/п 

Показник 
І-ий 

Конкурс 
ІІ-ий 

Конкурс 
ІІІ-ій 

Конкурс 
IV-ий 

Конкурс 
1. Кількість місцевих рад, які 

прийняли участь 
112 127 114 133 

2. Кількість поданих проектів 131 138 135 168 
3. Проекти у сфері: 

Ремонт, заміна вікон і дверей у 
дитсадках, школах, будинках 
культури і ФАПах 

64 82 85 97 

4. Благоустрій території, прибирання 
сміття, облаштування 
водопроводів 

25 13 11 23 

5. Встановлення вуличного 
освітлення 

13 12 12 15 

6. Спорт 15 21 21 20 
7. Інші 14 10 6 13 
8. Загальна сума коштів на 

реалізацію проектів, млн..грн. 
в т.ч.: 

10,7 15,9 16,7 23,2 

9. Обласний бюджет 6,2 9,6 9,5 12,2 
10. Місцеві бюджети 2,5 2,5 2,5 5,1 
11. Кошти організацій-партнерів 2,0 3,8 4,7 5,9 
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Порівняльна таблиця 
активності місцевих рад в обласних конкурсах проектів 

 

Райони, міста 
І-ий 

Конкурс 

ІІ-ий 
Конкурс 

ІІІ-ій 
Конкурс 

IV 
Конкурс 

Богородчанський 3 13 19 19 

Верховинський 7 2 6 3 

Галицький 7 14 7 8 

Городенківський 10 9 11 12 

Долинський 12 11 7 7 

Калуський 7 8 2 10 

Коломийський 10 11 8 12 

Косівський 13 11 6 11 

Надвірнянський 10 6 16 22 

Рогатинський 15 13 13 11 

Рожнятівський 5 8 9 9 

Снятинський 3 6 6 11 

Тлумацький 8 8 5 8 

Тисменицький 11 12 13 22 

Івано-Франківськ 4 1 3 1 

Болехів 3 3 4 1 

Яремче 3 2 0 1 

Всього 131 138 135 168 
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9. Співпраця Івано-Франківської обласної ради 
з органами місцевого самоврядування інших регіонів, 

міжнародне співробітництво 

Співробітництво з обласними радами інших регіонів протягом звітного періоду здійсню-
валося передусім у рамках Української асоціації районних та обласних рад, а голова Івано-
Франківської обласної ради Василь Скрипничук очолив комісію з питань державного 
будівництва та місцевого самоврядування. 

У процесі свого функціонування Асоціація покликана координувати діяльність органів 
місцевого самоврядування при вирішенні питань, що відповідають інтересам усіх або значної 
кількості територіальних громад, місцеві ради яких є членами Асоціації, розробляє та вносить 
до органів державної влади пропозиції щодо державної підтримки розвитку місцевого 
самоврядування. Вагоме місце у діяльності цієї інституції посідає й обговорення та внесення 
пропозицій до проектів нормативно-правових актів, які безпосереднім чином стосуються 
місцевого самоврядування.  

У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Формування 
громадянського суспільства у сільських і селищних громадах Івано-Франківської області», 
який здійснює обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій за підтримки Фонду Ганса Зайделя, протягом 12-18 травня 2013 року проводився 
ознайомчий візит першого заступника голови Івано-Франківської обласної ради Олександра 
Левицького та групи сільських голів області у місто Дінкельсбюль (Земля Баварія) у 
Федеративній Республіці Німеччині. 

Метою поїздки було вивчення європейського і, зокрема, німецького досвіду розвитку 
місцевого самоврядування за участю громадськості у баварських містечках і селах. 

У складі делегації перебували сім молодих сільських голів, відібраних за підсумками 
конкурсу розроблених ними проектів місцевих ініціатив із залученням активних громадян, а 
також перший заступник голови обласної ради О.М.Левицький, директор обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Б.І. Волошинський 
та журналісти обласного телебачення «Галичина». 

У програмі візиту були зустрічі з обербургомістром Дінкельсбюля Крістофом Хаммером, 
керівниками комунальних підприємств, активістами громадських організацій. Керівник 
проекту, колишній обербургомістр, доктор Юрген Вальхсхьофер консультував гостей з питань 
залучення активних громадян до участі у проектах соціального і культурного розвитку 
територіальних громад. Учасники делегації ознайомилися з об’єктами інфраструктури міста, 
оглянули реалізовані громадськістю проекти у місті та приміських селах. 

 Метою проекту є сприяння формуванню осередків громадянського суспільства у 
сільських і селищних громадах Прикарпаття через активізацію участі громадян у розвитку 
місцевого самоврядування шляхом започаткування місцевих ініціатив соціального, 
культурного, спортивно-масового і т.п. характеру та втілення проектів розвитку місцевого 
самоврядування на відповідних територіях за участю жителів сіл і селищ, використовуючи 
німецький досвід залучення громадськості до участі у суспільних ініціативах. 

6 - 18 липня на Чернігівщині проходив виїзний семінар делегації Профспілкової асоціації 
молодих сільських голів Прикарпаття, що проводиться в рамках реалізації Програми заходів 
щодо розвитку лідерства та Проекту «Формування громадянського суспільства у сільських і 
селищних громадах Івано-Франківської області». 

Зокрема, у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій відбувся «круглий стіл» до 23-ї річниці ухвалення Декларації про державний 
суверенітет України. На ньому було обговорено питання щодо проекту Концепції 
реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні та 
реалізації державної політики національної пам’яті в Івано-Франківській і Чернігівській 
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областях. 
У заході взяли участь голова Чернігівської обласної ради Анатолій Мельник, перший 

заступник голови Чернігівської обласної ради Іван Коробка, представники органів державної 
виконавчої влади і місцевого самоврядування Чернігівщини та Івано-Франківщини, науковці. 

З 8 по 11 вересня на запрошення Воєводства Опольського з метою посилення співпраці, 
обміном культурних та етнографічних особливостей регіонів відбувся візит до республіки 
Польща української делегації. 

Представники Івано-Франківщини мали змогу відвідати визначні пам`ятки архітектури, 
мистецтва, тощо. Також у рамках підписаної угоди про співпрацю було проведено переговори 
щодо конкретних шляхів налагодження економічних зв`язків. 

У жовтні 2013 року в рамках обговорення питання проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні українська делегація відвідала республіку Польща з метою 
вивчення їхнього досвіду та ознайомлення з роботою компанії ТзОВ «Даноша» «Полданор» в 
Польщі. 
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10. Проведення днів депутата  
та діяльність депутатів обласної  ради 

в адміністративно-територіальних одиницях області 

 
Відповідно до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 5-1/2010 «Про Єдиний день 

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

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

За звітний період проведено 13 Єдиних днів депутата в області, а від початку обрання 
обласної ради шостого демократичного скликання депутати мали змогу зустрітися з 
виборцями під час 35 таких днів. 

Інформацію про свою роботу в округах депутати подають обласній раді. Загалом, за 
звітний період, депутатами проінформовано про проведені 256 зустрічей та особистих 
прийоми, на яких побувало 1 тисяча 605 осіб. А відповідно від початку каденції обласної ради 
шостого скликання, за інформацією, поданою обласній раді, таких зустрічей було понад 
вісімсот (857) та здійснено особистий прийом близько шести тисяч (6488) громадян. 

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

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

Протягом звітного періоду, відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21-22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", 
депутати продовжували активно використовувати своє право на депутатські запити. 

В цілому, з початку скликання на 18-ти сесіях обласної ради прийнято 279 рішень за 
запитами депутатів. Станом на 1 листопада поточного року виконано і знято з контролю 153 
документи, що складає 54,8 відсотка. 

Аналіз звітного періоду показує певне зменшення кількості поданих запитів (71 проти 
117 в 2012 році). 

Відповідно до рішення ради виконавцями депутатських запитів визначені: обласна 
державна адміністрація (41), прокуратура області (12), керівництво обласної ради (7), 
виконком Івано-Франківської міської ради (4), інші обласні установи та організації. 

У депутатських запитах порушувались зокрема питання стосовно: 
- дотримання прав та законних інтересів громадян – 18 (25,3 відс.); 
- виділення коштів з обласного бюджету для фінансування об'єктів соціально-

культурного призначення – 17 (23,9 відс.); 
- забезпечення вимог чинного законодавства – 13 (18,3 відс.); 
- охорони здоров'я, освіти, спорту, молодіжної політики – 9 (12,7 відс.); 
- ремонту доріг та комунікацій – 8 (11,3 відс.). 
У період, за який надається звіт, правом депутатського запиту послугувалося 42 

депутати, найактивнішими були Сергій Адамович, Манолій Піцуряк, Ярослав Єфімчук, 
Михайло Негрич, Тарас Парфан, Василь Попович, Ярослав Ткачівський, Ігор Дейчаківський, 
Дмитро Захарук, Сергій Федорців, Іван Шкіндюк. 

Позитивною й ефективною з точки зору контролю стала практика аналізу реалізації 
депутатських запитів на кожній сесії обласної ради. Проте, нерідко рада і депутати 
отримують від виконавців формальні відписки. У звітному періоді жоден керівник установи 
чи організації не прозвітував перед депутатами про виконання рішення ради. 

З метою покращення ситуації щодо реалізації депутатських запитів необхідно: 
- вдосконалити практику і зміст розгляду на кожній сесії ради інформації про хід 

виконання рішень, прийнятих на виконання депутатських запитів; 
- депутатам і раді в цілому – більш зважено підходити до реальності виконання того чи 

іншого запиту; 
- працівникам виконавчого апарату обласної ради – здійснювати постійний контроль за 

прийнятими рішеннями, проводити конкретну роботу з виконавцями, глибоко вивчати 
причини невиконання запитів, інформувати про це депутатів. 

За період з 01.12.2012 року по 30.11.2013 року до обласної ради надійшло 1326 звернень 
жителів краю. За звітний період головою обласної ради проведено 7 прийомів громадян з 
особистих питань, на яких прийнято 50 мешканців краю.  

У зверненнях громадяни порушили 1342 питання, що стосувалися зокрема:  

- надання матеріальної допомоги для лікування, в тому числі складного оперативного 
лікування в науково-медичних закладах держави та інші питання соціального захисту (1062); 

- АПК та земельних відносин (29); 

- економічної, цінової політики, інвестицій, регіональної політики, будівництва та 
підприємництва (10); 

- комунального і шляхового господарства (29); 

- забезпечення житлом (11); 

- транспорту і зв’язку (5); 

- науки і освіти (9); 

- культури та культурної спадщини, туризму (43); 
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- сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (5); 

- охорони здоров’я (15); 

- екології та природних ресурсів (9); 

- праці та заробітної плати (9); 

- забезпечення законності та охорони правопорядку (41); 

- діяльності місцевих органів самоврядування та держадміністрацій (14); 

- діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин (5); 

- інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (5); 

- інші (41). 

Найбільше звернень від жителів області надійшло з м. Івано-Франківська – 359, 
Коломийського району – 104, Снятинського району – 101, Надвірнянського району – 100, 
Косівського району – 87, Долинського району – 79, Тисменицького району – 78, 
Богородчанського району – 65, Калуського району – 61, Верховинського району – 58, 
Галицького району – 51, Тлумацького району – 40, Городенківського району – 34, м.Калуша -
32, Рожнятівського району – 22, м. Коломиї – 17, Рогатинського району – 14, м.Болехова –7, 
м. Яремче – 5, з інших областей - 7, надійшло електронною поштою – 5. 

За відповідний період проведено 21 засідання дорадчої комісії обласної ради з питань 
виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови обласної ради, на 
яких розглянуто 1121 заяву жителів області і виділено 833 980 (вісімсот тридцять три тисячі 
дев’ятсот вісімдесят) гривень. 

Жодне звернення не залишилося поза увагою. 
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12. Заходи обласної ради, спрямовані на вшанування 
видатних особистостей українського народу, 

інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

На переконання Василя Скрипничука, Україна була, є і, що найголовніше, й надалі буде 
українською. Це, за словами голови обласної ради, засвідчили й події минулого року, зокрема 
результати останніх парламентських виборів, коли національно-демократичні сили доказали, 
що можуть об’єднатися й співпрацювати на конструктивних засадах. 

Такий поступ, незважаючи на будь-які перепони, триватиме й у результаті спільними 
зусиллями проукраїнським політичним силам таки вдасться досягти кінцевої мети – 
побудувати на українській землі українську за сутністю та змістом національну, вільну, 
демократичну, сучасну державу. 

Керівництво Івано-Франківської обласної ради на чолі з її головою Василем 
Скрипничуком 1 січня 2013 року взяло участь в заходах з нагоди 104-ї річниці від дня 
народження Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери. 

Василь Скрипничук побував у рідному селі Степана Бандери Старому Угринові, поклав 
квіти до пам’ятника національному героєві, взяв участь у пішій ході та святковому віче на 
Європейській площі в Івано-Франківську.  

«Степан Бандера – це стяг і символ української нації, символ непохитності духу, що став 
для українців по всьому світу еталоном та взірцем боротьби української нації за Українську 
державу». 

Керівництво обласної ради, привітало ювіляра Мирослава Симчича, побажало йому 
міцного здоров’я, наснаги, добробуту та довгих років життя.  

Життєвий шлях Мирослава Симчича є прикладом служіння ідеалам української нації. 
За словами голови обласної ради, мужнього духу Мирослава Симчича не зламали ані 

всілякі недуги, ані довгі роки тортур. «На прикладі вашого життя напрочуд легко розуміється 
вислів Дмитра Мирона-Орлика, коли він стверджував, що доля України вирішується в наших 
душах і серцях».  

Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький у свою чергу відзначив, 
що Мирослав Симчич є й має залишатись прикладом для сучасної молоді, її натхненником та 
взірцем у справі служіння нації та Україні. 

Віддаючи шану та високо оцінюючи внесок Мирослава Симчича у постання і розбудову 
Української держави, Василь Скрипничук також нагородив його найвищою обласною 
нагородою – медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям». 

Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький взяв участь у заходах 
вшанування загиблих від рук нацистів у 1941 році поляків поблизу села Рибне Тисменицького 
району спільно з представниками Малопольського воєводства Республіки Польща, які 
перебували на Прикарпатті та у засіданні європейського молодіжного парламенту. 

9 березня відбулося традиційне вшанування дня народження сина українського народу, 
генія свого часу, великого Кобзаря. Олександр Левицький, заступник голови обласної ради, 
виступаючи біля пам’ятника Кобзарю, наголосив про той стан, в якому зараз перебуває наша 
держава: «Сьогодні наша країна нагадує руїну, про яку так пророче писав Шевченко. 
Теперішня влада своїм управління довела державу саме до такого стану. З цим неможливо 
миритися і це необхідно змінювати. Також хочу подякувати усім присутнім, давайте ми 
вшануємо всіх тих, хто за прикладом Шевченка віддав, провів своє жертовне, самовіддане 
життя, яке присвятив Україні. Хай Бог допоможе у цьому всім, хто має цей щирий намір, а не 
просто час від часу прийти сказати слова, які всі знають, які всі підтримують. Я вірю, що всі 
ми маємо бути націлені на дії, на боротьбу і на перемогу українського в Україні.» 

Цього року ми відзначали 199-ту річницю, що є символічною датою на порозі 
надзвичайно важливої дати для України. Адже Тарас Шевченко є не просто митцем, він є 
дороговказом для всіх українців, що зумів нашу націю вивести з пітьми і завдяки йому 
сьогодні ми маємо можливість будувати вільну державу. Ту державу, про яку так довго йому 
мріялося у важких казематах на засланні чи будучи на панщині ще підлітком. Йому не 
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судилося дочекати тої миті, коли він зможе повернутися на свою Батьківщину, і відчути 
подих тієї волі, про яку він так писав. 

25 березня обласна рада вшанувала 14-ту річницю з дня смерті Героя України В`ячеслава 
Чорновола. 

14 квітня перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та заступник 
голови обласної ради Остап Дзеса взяли участь у традиційній Хресній ході Пресвятої 
Богородиці. 

26 квітня заступник голови Івано-Франківської обласної ради Остап Дзеса взяв участь у 
заходах з нагоди вшанування 27-ї річниці Чорнобильської трагедії. На місці майбутнього 
пам`ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС священики відправили панахиду за померлими та 
вшанували їх хвилиною мовчання. 

9 травня з ініціативи обласного товариства «Меморіал» було здійснене перепоховання 
невинно закатованих жертв у селі Пшеничники Тисменицького району. 

Панахиду відслужили представники різних конфесій: митрополит Івано-Франківський 
Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, митрополит Української 
православної церкви Київського Патріархату Іосааф, митрополит Української православної 
автокефальної церкви Андрій. 

Під час свого виступу голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук 
зазначив:  

 «Історична пам'ять народу відтворює не тільки героїчні події вітчизняної історії, життя 
видатних діячів і яскраві досягнення нації. Людська пам'ять зберігає також і картини 
кривавих репресій, соціальних знегод, що принесли великі моральні, людські і матеріальні 
втрати.  

Власне вона, пам'ять небайдужих до свого минулого людей, і привела усіх нас сьогодні 
на це місце і заставила задуматися над долею тих, хто не по-християнськи захований від очей 
людських пролежав тут довгі роки.  

Тут лежать останки не воїнів розбитої армії і не чужинських вояків-завойовників. Це не 
трипільське чи морове поховання.  

Тут поза власною волею примусово опинилися без вини винні, без суду засуджені і не 
по-людськи страчені, без війни вбиті здебільшого невідомі сини і дочки нашого народу». 

22 травня у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника 
відбулося нагородження грамотами обласної ради кращих науковців з поміж усіх 
університетів міста та урочистості з нагоди відзначення Дня Науки. 

23 травня 1938 року в місті Роттердам агентом НКВС було вбито полковника Євгена 
Коновальця, засновника та першого провідника Організації Українських Націоналістів.  

Того ж дня 2013 року біля його погруддя в місті Івано-Франківську проходила панахида 
та віче на вшанування світлої пам`яті. На заході були присутні перший заступник голови 
обласної ради Олександр Левицький та голова комісії з питань бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій Юрій Бабій. 

Олександр Левицький, виступаючи перед учасниками заходу зазначив: «Євген 
Коновалець – це блискуча постать в українській історії, це один з небагатьох, хто об`єднав в 
собі талант полководця-воєначальника, організатора збройних сил, дипломата і політика та 
громадського діяча. Те що совєтський режим особливо небезпечним вважав саме його 
підтверджує особиста зустріч Судоплатова та Сталіна, і особистим контролем Сталіна за 
організацію знищення Героя України Євгена Коновальця.  

Дійсно дієвим є заклик, що всі хто розуміють та знають, передали тим хто не розуміє й не 
знає пам`ять, правду, шану, поклін та волю до боротьби, яка позволить вшановувати 
Коновальця, Бандеру, Шухевича в не тільки в річниці їх днів народження чи смерті, а нести 
данину пам`яті постійно в своєму серці.» 

26 травня в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди Дня Героїв. На Вічевому 
майдані зібралися ті, хто продовжує цінувати справжню історію України та її славних Героїв, 
що віддали своє життя в боротьбі. 
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Перед учасниками зібрання виступив голова Івано-Франківської обласної ради Василь 
Скрипничук. 

28 травня 2013 року заступник голови обласної ради Остап Васильович Дзеса за 
дорученням та від імені керівництва обласної ради привітав членів Українського товариства 
глугих з 80-річчям від дня заснування. Від керівництва обласної ради та облдержадміністрації 
було вручено копіювальну техніку та нагороджено грамотами кращих представників 
товариства. 

 З нагоди Міжнародного дня захисту дітей традиційно вітали і нагороджували талановиту 
молодь та вчителів на святі «Ми – надія твоя, Україно!». 

З привітальним словом виступив заступник голови обласної ради Остап Васильович 
Дзеса. Керівництвом обласної ради також були вручені грамоти та цінні подарунки 
талановитим Прикарпатцям та їх викладачам. 

14 червня 2013 року відзначають 122-у річницю від дня народження полковника 
Української Народної Республіки Євгена Коновальця.  

В рамках заходів відбулося покладання квітів до пам’ятника Коновальцю.  
Після офіційних заходів було проведено круглий стіл за участю громадськості по 

обговоренню діяльності легендарної особистості Євгена Коновальця, його вплив на державо 
утворюючі процеси та пошук шляхів вирішення проблеми звуження вшанування його постаті 
тільки на території західної України. 

16 червня у селі Верхній Ясенів (урочище «Запідок») Верховинського району відбулося 
традиційне свято «Полонинське літо – 2013».  

Голова обласної ради від імені депутатів привітав учасників та гостей свята, побажав 
успіхів у нелегкій праці усім жителям Верховинщини, висловив підтримку добрим 
починанням, запропонував, щоб свято «Полонинське літо» з районного поступово набувало 
Всеукраїнського та міжнародного статусу. 

27 червня в приміщенні обласної філармонії відбулися урочистості з нагоди святкування 
Дня Конституції України. Голова обласної ради Василь Скрипничук виступив з промовою до 
учасників заходу. 

13-14 липня в селі Липа Долинського району проходив щорічний національно-
патріотичний фестиваль «Яворина», який збирає патріотів та націоналістів з усієї України.  

 Гостями цьогорічного свята стали представники з практично кожного куточку держави.  
В програмі заходу були: Хресна хода до цвинтаря полеглих вояків старшинської школи 

УПА "Олені", вшанування пам'яті крайового провідника ОУН Карпатського краю Ярослава 
Мельника (Роберта), молодіжна патріотична програма. 

4 серпня у селі Вишків (урочище «Калиновець») Долинського району відбулося «Свято 
Карпатського літа», яке відвідали голова обласної ради Василь Скрипничук та керуючий 
справами – заступник керівника виконавчого апарату обласної ради Іван Данів. 

4 серпня голова обласної ради Василь Скрипничук та перший заступник голови обласної 
ради Олександр Левицький відвідали с. Крилос Галицького району, де відбулася 
Всеукраїнська Патріарша проща до чудотворної Галицької ікони Матері Божої за участі 
Блаженнішого Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука, представників духовенства, влади та 
громад, у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. 

У Гошеві відзначили 276-ту річницю перенесення чудотворної ікони Матері Божої. Вона 
є копією Белзької (Ченстоховської) ікони Богородиці. З цієї нагоди василіанську обитель на 
Ясній Горі відвідав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. В урочистостях також взяв участь і 
голова обласної ради Василь Скрипничук. 

Гошівська ікона дивом збереглася під час пожежі в роки Другої світової війни. Зараз в 
монастирі виставлена для почитання її найдавніша копія , датована ХІХ століттям. 
Гошівський греко-католицький монастир, якому більше 440 років, є однією з найвеличніших 
релігійних та історико-архітектурних святинь Західної України. Ясна гора вже давно стала 
відомою за її межами країни власне через чудотворну ікону Божої Матері. 
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13. Кореспонденція обласної  ради 

За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 5752 документів від 
юридичних осіб, з них: 

- 1108 від постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів обласної ради; 

- 798 з обласної державної адміністрації; 

- 735 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного 
значення; 

- 512 від обласних установ та організацій; 

- 458 з Верховної Ради України, 

- 363 з управлінь обласної державної адміністрації; 

- 192 від сільських, селищних, міських міст районного значення рад та їх виконавчих 
комітетів; 

- 184 від громадських організацій; 

- 155 від підприємств області; 

- 114 від судових органів, прокуратури; 

- 104 від народних депутатів України; 

- 73 від установ та організацій інших областей України; 

- 59 від вищих, середніх спеціальних учбових закладів, шкіл, проектних інститутів та 
інших навчальних закладів; 

- 44 від Кабінету Міністрів України; 

- 42 від установ та організацій культури області; 

- 41 від лікувальних, санітарно-епідеміологічних та санаторно-курортних закладів; 

- 21 від релігійних громад, духовних семінарій, монастирів, консисторій та ін. 

 
Серед вхідної кореспонденції 1453 склали заяви, звернення депутатів обласної ради, 

обласної державної адміністрації, політичних організацій, партій, 762 листи стосувалися 
фінансування, бюджету, виділення коштів, 426 - з питань управління майном, приватизації, 
надання приміщень в оренду, 260 - з питань нагородження, 259 - з питань організаційного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення, 129 – Закони України, 126 - з питань проведення 
засідань, нарад, сесій, презентацій, 55 - з питань транспорту і зв’язку, шляхового 
господарства, 53 - з земельних питань, встановлення та зміни меж, 51 - з питань екології та 
природокористування, охорони навколишнього природного середовища, 49 - з питань 
житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, 43 - з питань економічних 
реформ, промисловості, 41 - з питань видачі погоджень для надання ліцензій на гірничі 
відводи, 29 - з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення та ін. 

 
За звітний період від обласної ради відправлено 1782 листи. 
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14. Реалізація громадянами права 
на доступ до інформації за запитом на інформацію 

Івано-Франківська обласна рада та її керівництво працює за принципами публічності, 
прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України «Про доступ до 
публічної інформації», «Про інформацію», іншими законодавчими актами. 

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

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

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

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», питання, які 
вносилися на розгляд сесій обласної ради, своєчасно розміщувались на інтернет-сторінці 
обласної ради, а тому депутати мали можливість ознайомитися з проектами рішень та 
довідковими матеріалами до них, належно підготуватися до пленарного засідання. 
Громадськість теж має змогу не лише дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із 
депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем. 

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

За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 27 інформаційних 
запитів: від фізичних осіб – 13, юридичних осіб – 14, в тому числі найбільша кількість запитів 
надійшло від громадських організацій. 

 
1 інформаційний запит надійшов поштою, 20 – електронною поштою, 6 – подано 

особисто. 
 
З них: 
– надано роз’яснення – на 13 запитів; 
– вирішено позитивно – 14 запитів. 
3 інформаційних запити стосувались персональних даних посадових осіб, 1 – будівництва 

міні-ГЕС, 7 – законності та прийняття рішень обласною радою, 1 – комунального майна, 1 – 
виробництва в області органічної продукції, 3 – засад державної мовної політики, 2 – засад 
запобігання та протидії дискримінації в Україні та інші. 
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Водночас, заслуговує на увагу і той факт, що на сьогодні в окремих випадках все ж таки 
існує проблема порушення суб’єктами термінів подання на розгляд обласної ради проектів 
рішень. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом обласної 
ради чітко визначені суб’єкти і строки подання відповідних матеріалів – не пізніше, як за 20 
днів (сьогодні це норма Закону України «Про доступ до публічної інформації»). На жаль, 
нерідко проекти важливих для життєзабезпечення області рішень та інших документів 
виконавчий апарат обласної ради одержує за кілька днів, а то й взагалі безпосередньо 
напередодні сесій обласної ради. У зв’язку з цим, виходячи з нагальних потреб, депутати 
обласної ради, не маючи змоги ґрунтовно їх опрацювати до засідання постійних комісій, все 
ж таки змушені вносити їх до порядку денного.  
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15. Управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

   Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність, спрямована на 
використання об’єктів права комунальної власності відповідно до завдань та функцій, які 
покладені на органи місцевого самоврядування. 

   Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить благополуччя всієї 
територіальної громади, задоволення жителів цієї громади у роботах, послугах, інших 
громадських потребах. 

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

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

   Чіткий порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області та належний контроль за дотриманням орендарем умов договору оренди 
нерухомого майна сприяв підвищенню ефективності його використання, а відтак збільшенню 
обсягів надходжень від оренди. Станом на 01 грудня 2013 року надходження від оренди 
склали всього 5979,6 тис.грн. Із цієї суми до загального фонду обласного бюджету 
перераховано 3260,0 тис.грн. (130,4% до визначеного обласним бюджетом завдання на 
2013 рік). Крім того, обласною радою забезпечено перерахування частини орендної плати до 
Державного бюджету як податку на додану вартість в сумі 1659,0 тис.грн., та 
балансоутримувачам – 1060,6 тис.грн.  

   Станом на 01 грудня 2013 року  в обласній раді перебуває на контролі 315 чинних 
договорів оренди нерухомого майна, із них, 1 договір оренди цілісного майнового комплексу, 
70 договорів з бюджетними організаціями. Загальна площа переданого в оренду майна 
складає 75478,8 кв.м, із них 7387,3 кв.м – площа цілісного майнового комплексу, 23646,29 
кв.м – у використанні бюджетних організацій.  

  Як власник і орендодавець майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, обласна рада здійснює роботу з удосконалення процедури передачі майна в 
оренду, забезпечення проведення її на засадах прозорості та відкритості. З метою 
забезпечення збереження комунального майна, стабілізації ситуації щодо використання 
орендованого комунального майна обласна рада прийняла рішення обласної ради від 
18.04.2013. № 888-21/2013 “Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, від 18.04.2013. № 889-21/2013 
“Про внесення доповнень до Методики розрахунку пропорції розподілу між обласним 
бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.  

  Проводиться робота з укладення нових договорів оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та постійного контролю за 
своєчасною сплатою орендної плати до обласного бюджету. Упродовж звітного періоду 
укладено 34 нових договори оренди (10 договорів оренди за результатами конкурсу 
(аукціону) та 24 договори з орендарями, що мають право на оренду без проведення конкурсу 
(аукціону)). 

  Станом на 01 грудня 2013 року проведено  11 конкурсів (аукціонів) на право оренди 
майна та 119 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки об’єктів 
оренди та забезпечено їх рецензування. 
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   Здійснюючи претензійно-позовну роботу із захисту інтересів держави в особі обласної 
ради, передано для виконання виконавчою службою Івано-Франківського міського 
управління юстиції 8 виконавчих написів нотаріуса на суму 421 089,25 грн. На сьогодні 
стягнено боргу за виконавчими написами на суму 168 016,01 грн.  

  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. 

  Одним із ключових завдань обласної ради є проведення послідовної роботи з виконання 
Програми приватизації об’єктів на 2012-2013 роки. За результатами роботи обласною радою 
прийнято нормативно-правовий акт, яким викладено у новій редакції Типовий договір 
купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-
Франківської області (рішення обласної ради від 18.04.2013. № 887-21/2013). Прийнято ряд 
рішень обласної ради про внесення доповнень до Переліку об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації, затвердженого 
рішенням обласної ради від 23.03.2012. № 455-13/2012.  

   Протягом звітного періоду відповідним рішенням обласної ради затверджено висновки 
про вартість продажу 9 об’єктів на суму 5 825 721,6 грн. 

  Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, є комунальною власністю 
та зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету. Станом на 01 грудня 2013 року 
надходження до обласного бюджету від приватизації майна склали 4 055,1 тис.грн.  

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

   Серед існуючих проблемних питань слід зазначити деякий “дисбаланс повноважень” 
обласної ради та облдержадміністрації. Різні за компетенцією і повноваженнями, вони досить 
часто переплітаються і зумовлюють неоднакове розуміння здійснюваних ними функцій. Так, 
вищезазначене рішення обласної ради в частині встановлення порядку призначення і 
звільнення керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, управління яких делеговано облдержадміністрації, було 
предметом спору в адміністративному суді. Постановою Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 06.03.2013. підтверджено легітимність рішення обласної ради від 
23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області”.  

  За таких обставин зривається виконання п.4 рішення обласної ради від 23.03.2012. 
№ 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області” із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 25.06.2013. № 975-
22/2013, та п.2 рішення обласної ради від 25.06.2013. № 975-22/2013 “Про затвердження 
Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області”. Протягом звітного періоду укладено тільки 5 контрактів з керівниками комунальних 
підприємств за рішеннями обласної ради від 28.12.2012. № 803-20/2012 “Про призначення 
директора комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”, № 804-20/2012 “Про 
призначення генерального директора Івано-Франківського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” та № 799-20/2012 “Про 
комунальний заклад “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф”, від 15.11.2013. № 1089-25/2013 “Про укладення контракту з 
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директором Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття” та № 1090-
25/2013 “Про укладення контракту з директором Івано-Франківського обласного музею 
визвольної боротьби імені Степана Бандери” . Прийнято 8 рішень обласної ради про 
затвердження нової редакції статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

  Здійснюючи відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада на пленарних засіданнях 
вирішувала питання управління об’єктами права комунальної власності щодо продажу та  
оренди майна, установчих документів підприємств, установ, організацій. У звітному періоді 
обласною радою прийнято 59 рішень з майнових питань. 

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

У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», прийнято рішення обласної ради від 18.04.2013. № 884-21/2013 
«Про план діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік». 

Згідно даного рішення обласною радою прийнято рішення – регуляторний акт від 
25.06.2013. № 974-22/2013 "Про Положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна на 
території області”. 
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17. Висвітлення діяльності обласної  ради 
в засобах масової інформації 

За звітний період не припинялася співпраця із засобами масової інформації, зокрема в 
рамках Програми розвитку місцевого самоврядування була продовжена робота по 
висвітленню діяльності обласної ради. 

Намір до співпраці висловили як загальнообласні газети, так і районні, міські, різних 
форм власності. Кожного півріччя підбивались підсумки та долучалися нові видання. 

Наразі у Підпрограмі висвітлення діяльності Івано-Франківської обласної ради приймає 
участь 44 видання: телебачення, друкована преса, радіо. 

Результатом є публікації по найрезонансніших подіях, що були в попередньому році, 
також це висвітлення роботи сесій обласної ради, постійних депутатських комісій, 
тимчасових робочих груп, засідань президії обласної ради, тощо. 

Крім цього висвітлювалися заходи, в яких брав участь голова Івано-Франківської 
обласної ради та керівництво виконавчого апарату, депутати обласної ради. 
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18. Обласна рада у 2014 році 

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

Серед першочергових завдань Івано-Франківської обласної ради на 2014 рік можна 
виокремити: 

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

– створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних територіальних громад; 
– здійснення стратегічного планування розвитку територіальних громад та  

області до 2020 року; 
– посилення контролю з боку депутатів і громади за справедливим розподілом 

бюджетних коштів та ефективним їх використанням; 

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

– ефективне управління об’єктами спільної власності територіальних громад області; 

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

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

– підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності обласної ради, налагодження 
ефективної комунікації між органами місцевого самоврядування,  
засобами масової інформації та громадськістю; 

– розвиток міжрегіонального співробітництва, розширення транскордонних зв’язків з 
регіонами країн Євросоюзу. 

 


