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1. Загальні відомості
1.1. Склад обласної ради шостого де мократичного скликання

До Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання за
результатами виборів 31 жовтня 2010 року було обрано 114 депутатів за змішаною
мажоритарно-пропорційною виборчою системою.
Депутатські мандати здобули, зокрема: Всеукраїнське об’єднання “Свобода” –
18 мандатів, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – 16 мандатів, Політична партія
“Наша Україна” – 15 мандатів, Політична партія “Фронт Змін” – 13 мандатів, Українська
партія – 12 мандатів, Партія регіонів – 11 мандатів, Народна партія – 9 мандатів,
Українська Народна Партія – 5 мандатів, Партія “Відродження” – 5 мандатів,
УРП “Собор” – 4 мандати, Народний Рух України – 3 мандати, Політична партія “УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” – 2 мандати, Партія
“За Україну!” –1 мандат.
Станом на 1 листопада 2014 року склад депутатів за віком визначився таким чином:
30 років і менше – 4 депутати (наймолодший – О. Загурський, 27 років, представник
ВО “Свобода”), від 31 до 40 років – 19 депутатів, від 41 до 50 – 22 депутатів, від 51 до
60 років – 51 депутати, від 61 до 70 – 16 депутатів, від 71 до 80 років – 2 депутати
(найповажніший вік – Д. Захарука, 1940-го року народження, представника
ВО “Батьківщина”).
На сьогодні в обласній раді сформовано 10 депутатських фракцій:
– депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” (18 депутатів);
– депутатська фракція “Батьківщина” (15 депутатів);
– депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” (10 депутатів);
– депутатська фракція “Українська” (11 депутатів);
– депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” (11 депутатів);
– депутатська фракція Партії регіонів (2 депутати);
– депутатська фракція Народної Партії (8 депутатів);
– депутатська фракція “Воля” (9 депутатів);
– депутатська фракція партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка” (6 депутатів);
– депутатська фракція партії “Народний Рух України” (3 депутати);
Позафракційні 20 депутатів.
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 чисе льність 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.
Структура та чисельність виконавчого апарату
та управління обласної ради
№
Назва структурних підрозділів і ке рівних посад
Чисельність
з/п
обласної ради та її виконавчого апарату
1 Голова обласної ради (керівник виконавчого апарату)
1
2 Перший заступник голови обласної ради
1
3 Заступник голови обласної ради
1
Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів,
4
1
податків та інвестицій
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
Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріально11
5
технічного забезпечення
12 Відділ забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету
5
Управління обласної ради з правом юридичної особи
Управління майна спільної власності територіальних громад області
13
7
обласної ради
Всього
45

Серед працівників виконавчого апарату обласної ради та управління майна спільної
власності територіальних громад області обласної ради 25 жінок і 20 чоловіків віком:
• від 20 до 30 років – 4;
• від 31 до 40 років – 23;
• від 41 до 50 років – 6;
• від 51 до 60 років – 9;
• від 61 року й далі – 3
Усі працівники мають вищу освіту, 2 з них є кандидатами наук.
6 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 де мократичного скликання за звітний
пе ріод

За період діяльності обласної ради шостого демократичного скликання відбулося
33 сесії. Зокрема, за період з грудня 2013 по листопад 2014 року відбулося 7 сесій
(18 пленарних засідань) обласної ради, з яких 2 – позачергові.
В цілому, з початку скликання обласна рада прийняла 1432 рішення. За звітний
період було прийнято 294 рішення, в тому числі 15 регіональних програм, що
стосуються різних сфер розвитку області. Серед них, зокрема:
– регіональна цільова програма "Відзначення 200-річчя від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка" у 2014 році в області;
– обласна Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій
тоталітарних режимів на 2014-2015 роки;
– регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального
підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 20142016 роки
– регіональна
цільова
програма
фінансової підтримки
комунального
підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн,
депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам'ять" на 2014-2015 роки;
– Програма фінансової підтримки комунального підприємства ІваноФранківської обласної ради "Про-експерт" на 2014 рік;
– регіональна цільова програма впровадження в області III фази ШвейцарськоУкраїнського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO на 20142017 роки;
– Програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2014-2016 роках;
– цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту
населення в Івано-Франківській області;
– програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2014 рік і
основні напрямки розвитку у 2015-2016 роках;
– обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 рік;
– регіональна цільова програма захисту прав споживачів в Івано-Франківській
області на 2014-2015 роки;
– Програма приватизації об’єктів на 2014-2016 роки;
– цільова програма запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки;
– Обласна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових
акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які
брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України;
– Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.
Депутати заслухали хід виконання 2 регіональних цільових програм, зокрема:
– регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки;
– Програми приватизації об'єктів на 2012-2014 роки.
Крім цього, внесено зміни до 23 раніше затверджених обласних програм.
Впродовж звітного періоду обласна рада прийняла 4 рішення щодо суспільнополітичної ситуації в державі. Окрім того, було прийнято 11 звернень до вищих органів
державної влади, громадськості, серед яких:
– про зміну курсу гривні та позичальників банків (рішення обласної ради від
30.04.2014. № 1240-28/2014);
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– про відзначення на державному рівні 600-річчя надання м. Рогатину
Магдебурзького права (рішення обласної ради від 12.09.2014. № 1347-31/2014);
– про підготовку громадян України до військової служби (рішення обласної ради
від 12.09.2014. № 1349-31/2014);
– про внесення змін в існуючий механізм продажу необробленої деревини на
2015 рік (рішення обласної ради від 12.09.2014. № 1383-31/2014).
Протягом звітного періоду обласною радою не приймались рішення, які б містили
ознаки регуляторного акту.
2.2 Аналіз стану виконання рішень обласної ради шостого де мократичного скликання
№
Узагальнена характеристика
з/п
рішень обласної ради
1 З організації діяльності обласної
ради, її органів та виконавчого
апарату
2 З питань обласного бюджету
3 Про підсумки виконання
програми соціальноекономічного розвитку області
4 Регіональні цільові програми
5 Про хід виконання регіональних
цільових програм
6 Звернення до Президента
України та органів державної
влади вищого рівня
7 З питань екології
8 Майнові питання
9 Земельні питання
10 Про надра
11 Депутатські запити
12 Рішення про виконання
депутатських запитів і зняття їх з
контролю
13 Про представлення до
нагородження відзнаками
обласного та державного рівня
14 Інші рішення
РАЗОМ:

Всього
рішень

Втратили
чинність

Виконані

64

5

41

67

53

5

5

94

4

Виконуються

18
14

3

87

11

5

6

46

39

7

17
97
34
32
186

6
64
15
17
152

23
162
50
49
338

1
1

186

186

16

14

2

247
959

68
438

321
1432

6
17

8

Постійно
діючі

18

АДАМОВИЧ
Сергій Васильович
АНДРУСЯК
Михайло Миколайович
АРТЕМОВИЧ
Іван Михайлович
АРТИМ
Василь Іванович
БАБІЙ
Ольга Михайлівна
БАБІЙ
Юрій Юрійович
БАРТОШАК
Володимир
Анатолійович
БЕЖУК
Василь Михайлович
БЕЛЯШОВА
Ганна Павлівна
н
н
н
н

лік.

н
н

9
н

відр.
відр.

н
н

п.п.

н

н
н
н
н

н

28 сесія
28 сесія
29 сесія
30 сесія
пзч
31сесія

30.04.2014
(І пленарне
засідання)
06.06.2014
(ІІ пленарне
засідання)
27.06.2014

05.08.2014

12.09.2014

32сесія

26 сесія
пзч

21.03.2014
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

17.10.2014

27 сесія

26 сесія
пзч

27 сесія

26 сесія
пзч

27 сесія

07.03.2014
(ІІІ пленарне
засідання)

02.03.2014
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

20.02.2014
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

03.02.2014
(ІІ пленарне
засідання)

25.01.2014
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

21.01.2014
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

27.12.2013
(І пленарне
засідання)

17.12.2013
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

26 сесія
пзч

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА
ПО БАТЬКОВІ
ДЕПУТАТА
12.12.2013
(безстрокове ІI
пленарне засідання)

10.12.2013
(І пленарне
засідання)

2.3. Відвідування депутатами пленарних засідань сесій обласної ради

Інформація про відвідування депутатами пленарних засідань
Івано-Франківської обласної ради

відр.

п.п.

відр.
лік.

відп.
п.п.

н
н

БЕРЕГОВСЬКИЙ
Зіновій Леонідович
БІЛИК
Роман Павлович
БОЛЮК
Зінаїда Андріївна
БРУС
Василь Хомич
БУДЗ
Володимир Іванович
ВИННИК
Михайло Іванович
ВИШИВАНЮК
Михайло Васильович
ВІВЧАРИК
Василь Петрович
ВОЛКОВЕЦЬКИЙ
Степан Васильович
ГДИЧИНСЬКИЙ
Богдан Петрович
ГНИП
Михайло Петрович
ГОГОЛЬ
Ярослава Михайлівна
ГОЛОВЧАК
Василь Федорович
ГОЛУБЧАК
Олексій Іванович
ГРАБОВЕЦЬКИЙ
Володимир
Миколайович
ГУСАК
Руслан Олегович

н
Київ,
М айдан

н

н

лік.

н

лік.

лік.

лік.

відр.

н

відр.

відр.

відр.

відп.
відр.

н

н

н

лік.

лік.

лік.

лік.

н

відп.

н

відр.

відр.

відр.

н

н

відр.

н

відр.

н

н

лік.

н

лік.

лік.

н

н

н

н

н

н

н

н

відр.

відр.

відр.

відр.

відр.

відр.

відр.

н

н

н

відр.

відр.

н

н

н

н

лік.

н

лік.

н

н

н

н

н

н

н

п.п.

н

н

відр.

відр.

відр.

н
н

н

н

н

Київ,
Майдан

лік.

лік.
н

н

н

п.п.

відр.

відр.

н

н

відр.

відп.

н

відр.
Київ,
Майдан

н

н

н

навч.

10

н

н

н

н

ДАНИЛИШИН
Іван Ярославович
ДАНІВ
Іван Михайлович
ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ
Ігор Іванович
ДЖУРА
Олександр Дмитрович
ДЗВІНЧУК
Дмитро Іванович
ДЗЕСА
Остап Васильович
ДРІНЬ
Роман Миколайович
ДРОНЬ
Анатолій
Володимирович
ДУБ
Наталія Михайлівна
ДЯКУР
Дмитро Дмитрович
ЄФІМЧУК
Ярослав
Володимирович
ЗАГУРСЬКИЙ
Олег Васильович
ЗАХАРУК
Дмитро Васильович
ЗЕЛІНСЬКИЙ
Микола Романович
ІВАНИШИН
Володимир Васильович

Київ,
Майдан

лік.

відр.

відр.

відр.

н

н
н

н
відр.

відр.

відр.
відп.

н

н

н

н

н

н
н

н
н

лік.
н
н

відр.

11

н

н

ІВАСЮК
Ігор Миколайович
КАРАБІН
Мирослав Євгенович
КЕЛЕСТИН
Юрій Васильович
КНИШУК
Петро Васильович
КОВАЛЬЧУК
Володимир Дмитрович
КОНДРАТ
Іван Миколайович
КОСТИНЮК
Богдан Іванович
КОСТЬ
Наталія Василівна
КУЗЬМА
Микола Миколайович
КУЛАЙ
Ігор Йосипович
КУЧЕР Михайло
(Богдан) Михайлович
ЛЕВИЦЬКИЙ
Олександр Михайлович
ЛУКАНЬ
Ігор Михайлович
ЛЯХОВИЧ
Галина Іванівна
МАТВІЙЧУК
Ігор Володимирович
МАТІЙЧИК
Василь Олександрович

відр.

н

н

н

відр.

н

атеста
ція
н

н

відр.
н

н

н

н

н

н

н

н

відп.
н

н

н

відр.

н

н

н

лік.
н

н
п.п.

н
н

п.п.

відр.
н

відр.

відр.

п.п.

відр.

відр.

н
н

н

н

н

відп.
н

н

відр.

н

н

н

н

н

н

лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

н

н

н

н

н

н

н

н

н

відр.

відп.

н

відп.
н

лік.

н

12

відп.
н

н

н

н

н

відр.

відр.

МЕЛЬНИК
Михайло Григорович
МЕРДУХ
Михайло Орестович
МИТНИК
Зіновій Миколайович
МУЛИК
Роман Миронович
НАСАЛИК
Сергій Степанович
НЕГРИЧ
Михайло Михайлович
НЕМІШ
Віктор Дмитрович
НЕМІШ
Дмитро Васильович
ОЛІЙНИК
Володимир Євгенович
ОЛІЙНИК
Ігор Мирославович
ОЛІНІЙЧУК
Микола Дмитрович
ПАВЛІВ
Роман Михайлович
ПАЛІЙЧУК
Микола Васильович
ПАРФАН
Тарас Дмитрович
ПЕТРІВ
Василь Іванович
ПІЦУРЯК
Манолій Васильович

відр.

п.п.

н
н
відр.

н

відр.

н

н
н

н

н

н

н

н

н

н

н

відр.

н

відр.

відр.

відр.

відр.
відр.

н

н

н

н

відр.

відр.

н
н

відр.

н

відр.

відр.

відр.

відр.
відр.

н

Київ,
Майдан

відп.

Київ,
Майдан

н

н

н

пп.

п.п.

н

13

н

п.п.
відр.

відр.

н

відр.

відр.

н

н
н

відр.
н

н
відр.

н

ПЛОТНІКОВ
Сергій Вікторович
ПОЛІШ
Володимир Віталійович
ПОПАДИНЕЦЬ
Руслан Дмитрович
ПОПОВИЧ
Василь Борисович
ПОПОВИЧ
Володимир Васильович
ПУШИК
Степан Григорович
РІЗНИК
Микола Павлович
РОМАНЧУК
Андрій Володимирович
РОМАНЮК
Юрій Дмитрович
СЕМЕНЮК
Микола Федорович
СЕМКО
Володимир Богданович
СЕНДЕРСЬКИЙ
Сергій Михайлович
СЕНІВ
Василь Іванович
СЕРЕДЮК
Ігор Миколайович
СІДАШ
Арсен Васильович
СКОРОПАД
Тарас Ярославович

н

н

відр.

н

н

н

н

н
відп.
відр.

н

н

відр.

відр.

н

лік.

н
н

н

н

відр.

відр.

Київ,
Майдан

відр.
Київ,
Майдан

лік.

відр.
відр.

н
відр.

п.п.
відр.

п.п.

лік.

лік.

п.п.
відр.

н

н

лік.

н

н

н

лік.

відр.

лік.

лік.

Київ,
Київ,
Київ,
Київ,
Майдан Майдан Майдан Майдан

п.п.

14

відр.

н

відр.

відр.

відр.

н

відр.

п.п.

відр.

відр.

відр.

СКРИПНИЧУК
Василь Михайлович
СОЛЯНИК
Богдан Степанович
СТРУТИНСЬКИЙ
Роман Йосипович
ТАБАЧУК
Оксана Титівна
ТЕБЕШЕВСЬКА
Оксана Степанівна
ТКАЧІВСЬКИЙ
Ярослав Васильович
ТРОЦЕНКО
Андрій Володимирович
УГРИН
Іван Михайлович
УЛЬВАНСЬКА
Ярослава Степанівна
ФАЛЬБІЙЧУК
Юрій Юрійович
ФЕДОРЦІВ
Сергій Іванович
ФЕЙЧУК
Віталій Васильович
ФЕЛИК
Олександр Іванович
ХАРУК
Іван Іванович
ХОВАНЕЦЬ
Тарас Михайлович
ХОПТА
Володимир Іванович

лік.

лік.

н

н
н

лік.

лік.
лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

лік.

н

відр.

п.п.
н

п.п.

атеста
ція
відп.

н

н

п.п.
Київ,
Майдан

н
н

н

лік.

н

п.п.

відр.

відр.

відр.

відр.

н

відр.

н

н

н

н

н

н

н

н

н
відр.

лік.

н

н

н

н

15

відр.

відр.

відр.
н

ЧЕРНЕВИЙ
Юрій Іванович
ШЕВЧЕНКО
Олександр Леонідович
ШЕВЧУК
Ігор Михайлович
ШИНКАРУК
Ярослав Іванович
ШКІНДЮК
Іван Юрійович
ШКУТЯК
Петро Зіновійович
ШУВАЛЬСЬКИЙ
Володимир Богданович
ШУМЕГА
Ігор Станіславович
ЯВОРСЬКИЙ
Михайло Іванович
ЯКОВИНА
Роман Павлович
ЯРЕМЧУК
Василь Петрович

н
н

н

н
Київ,
Київ,
Майдан Майдан

Київ,
Майдан

п.п.

відр.
н

відр.
н

н

н
Київ,
Майдан

Київ,
Майдан

п.п.
відр.

участь
в АТО

н

н

н

н

н
відр.

н

н

лік.

Київ,
Майдан

н
н

п.п.

н

лік.

відр.

лік.

16

відр.

н

н
н

н

н

лік.
н

н

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
12
13
14
15
16
17
18

ПІБ депутата
Адамович Сергій Васильович
Дейчаківський Ігор Іванович
Загурський Олег Васильович
Івасюк Ігор Миколайович
Мельник Михайло Григорович
Неміш Віктор Дмитрович
Піцуряк Манолій Васильович
Попович Василь Борисович
Різник Микола Павлович
Семко Володимир Богданович
Скрипничук Василь Михайлович
Соляник Богдан Степанович
Тебешевська Оксана Степанівна
Ткачівський Ярослав Васильович
Федорців Сергій Іванович
Харук Іван Іванович
Шевчук Ігор Михайлович
Яковина Роман Павлович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
1
1
9
2
2
2
0
6
1
0
3
0
2
2
3
5
3

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
1
1
5
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
12
13
14
15

ПІБ депутата
Артим Василь Іванович
Бежук Василь Михайлович
Будз Володимир Іванович
Волковецький Степан Васильович
Гоголь Ярослава Михайлівна
Дронь Анатолій Володимирович
Дякур Дмитро Дмитрович
Захарук Дмитро Васильович
Зелінський Микола Романович
Книшук Петро Васильович
Кузьма Микола Миколайович
Левицький Олександр Михайлович
Троценко Андрій Володимирович
Угрин Іван Михайлович
Хованець Тарас Михайлович

17

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
1
8
1
2
0
1
2
1
2
1
0
3
2
3

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0

Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПІБ депутата
Бабій Ольга Михайлівна
Беляшова Ганна Павлівна
Береговський Зіновій Леонідович
Джура Олександр Дмитрович
Дзеса Остап Васильович
Дрінь Роман Миколайович
Олійник Володимир Євгенович
Олійник Ігор Мирославович
Пушик Степан Григорович
Шкутяк Петро Зіновійович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

К-сть
пропусків з
невідомих
причин

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
0
1
2
1
0
5
4
1
5

0
0
1
2
0
0
2
1
1
0

Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПІБ депутата
Бабій Юрій Юрійович
Данилишин Іван Ярославович
Дзвінчук Дмитро Іванович
Іванишин Володимир Васильович
Кулай Ігор Йосипович
Неміш Дмитро Васильович
Плотніков Сергій Вікторович
Попадинець Руслан Дмитрович
Романчук Андрій Володимирович
Фейчук Віталій Васильович
Шувальський Володимир Богданович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0
6
3
5
4
6
6
4
8
4
3

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
1
0
4
3
5
5
2
1
2
2

Депутатська фракція “Українська”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПІБ депутата
Винник Михайло Іванович
Головчак Василь Федорович
Дуб Наталія Михайлівна
Ковальчук Володимир Дмитрович
Кондрат Іван Миколайович
Ляхович Галина Іванівна
Матвійчук Ігор Володимирович
Насалик Сергій Степанович
Петрів Василь Іванович
Табачук Оксана Титівна
Черневий Юрій Іванович
18

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
2
7
3
7
7
7
6
6
3
3

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
5
1
7
1
3
1
4
5
6
2
3

Депутатська фракція “Воля”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПІБ депутата

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

Андрусяк Михайло Миколайович
Гнип Михайло Петрович
Данів Іван Михайлович
Карабін Мирослав Євгенович
Кучер Михайло (Богдан) Михайлович
Матійчик Василь Олександрович
Семенюк Микола Федорович
Ульванська Ярослава Степанівна
Шинкарук Ярослав Іванович

17
17
17
17
17
17
17
17
17

5
8
0
4
2
11
3
1
3

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
5
0
1
2
10
0
1
0

Депутатська фракція Народної партії
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ПІБ депутата
Брус Василь Хомич
Голубчак Олексій Іванович
Негрич Михайло Михайлович
Олінійчук Микола Дмитрович
Попович Володимир Васильович
Сенів Василь Іванович
Фальбійчук Юрій Юрійович
Яворський Михайло Іванович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17
17
17

10
7
4
5
5
5
5
5

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
3
4
3
4
3
4
3
5

Депутатська фракція партії “УДАР”
№
з/п
1
2
3
4
5
6

ПІБ депутата
Білик Роман Павлович
Кость Наталія Василівна
Палійчук Микола Васильович
Парфан Тарас Дмитрович
Поліш Володимир Віталійович
Сідаш Арсен Васильович
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К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17
17
17
17

1
6
2
2
5
13

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
5
0
1
4
2

Депутатська фракція партії “Народний Рух України”
№
з/п
1
2
3

ПІБ депутата
Єфімчук Ярослав Володимирович
Костинюк Богдан Іванович
Шумега Ігор Станіславович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17
17

0
1
2

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
0
1
1

Депутатська фракція Партії регіонів
№
з/п
1
2

ПІБ депутата
Бартошак Володимир Анатолійович
Келестин Юрій Васильович

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

17
17

16
17

К-сть
пропусків з
невідомих
причин
16
17

Позафракційні депутати
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПІБ депутата

К-сть
пленарних
засідань

Загальна
к-сть
пропусків

Артемович Іван Михайлович
Болюк Зінаїда Андріївна
Вишиванюк Михайло Васильович
Вівчарик Василь Петрович
Гдичинський Богдан Петрович
Грабовецький Володимир Миколайович
Гусак Руслан Олегович
Лукань Ігор Михайлович
Мердух Михайло Орестович
Митник Зіновій Миколайович
Мулик Роман Миронович
Павлів Роман Михайлович
Романюк Юрій Дмитрович
Сендерський Сергій Михайлович
Скоропад Тарас Ярославович
Струтинський роман Йосипович
Фелик Олександр Іванович
Хопта Володимир Іванович
Шкіндюк Іван Юрійович
Яремчук Василь Петрович

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

3
3
17
17
16
5
12
13
3
9
15
2
3
10
1
7
15
8
5
14
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К-сть
пропусків з
невідомих
причин
2
3
8
12
15
2
10
10
3
8
6
1
0
6
0
3
12
6
5
10

3. Президія обласної ради
У підготовці сесій обласної важливе місце посідає дорадчий орган ради – президія
обласної ради, на якій попередньо розглядаються та погоджуються пропозиції і
рекомендації щодо внесених на розгляд ради питань.
У звітному періоді відбулися зміни у кількісному складі президії. Відповідно до
рішень депутатських фракцій в обласній раді було внесено зміни до рішення обласної
ради від 28.12.2012. № 806-20/2012 “Про затвердження складу президії обласної ради”.
Зокрема виведено зі складу президії обласної ради голову депутатської фракції
Української Народної Партії В. Головчака, голову депутатської фракції Української
партії І. Даніва, голову депутатської фракції партії “Відродження” М. Карабіна, голову
депутатської фракції Партії регіонів І.Луканя та введено до складу президії обласної
ради голову депутатської фракції “Воля” І. Даніва і голову депутатської фракції
“Українська” Ю.Черневого.
На сьогодні до складу президії входить 23 депутати.
За звітний період відбулося 15 засідань президії обласної ради з розгляду питань
порядку денного сесій обласної ради, на яких було висловлено 44 пропозиції та
зауваження у ході обговорення проектів рішень. За результатами їх розгляду
керівництву обласної ради, 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 сесій
13 проектів рішень з невідкладних питань, поданих депутатами обласної ради, 2 проекти
рішення за рекомендацією президії були зняті з розгляду пленарних засідань.
У міжсесійний період 15.07.2014 року президією було розглянуто питання про
матеріально-технічне забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони та прийнято
відповідне рішення.
Інформація про проведення засідань президії обласної ради

1
1

Дата
проведення
засідання
3
05.12.2013.

2

23.12.2013.

Присутні – 18 членів президії,
відсутні – 7 (М. Піцуряк, Г. Ляхович, Р. Мулик,
С. Федорців, І. Данилишин, М. Негрич, Т. Парфан)

3

17.01.2014.

4

23.01.2014.

Присутні – 16 членів президії,
відсутні – 9 (Ю. Романюк, Д. Дзвінчук, Г. Ляхович,
Р. Мулик, В. Головчак, І. Данилишин, І. Лукань,
М. Негрич, Т. Хованець)
Присутні – 16 членів президії,
відсутні – 9 (О. Левицький, Ю. Романюк, І. Олійник,
Г. Ляхович, Р. Мулик, І. Данилишин, Я. Єфімчук,
Т. Парфан, Т. Хованець)

5

31.01.2014.

№
з/п

Примітка
4
Присутні – 16 членів президії,
відсутні – 9 (А. Троценко, І. Олійник, Г. Ляхович,
Р. Мулик, В. Головчак, І. Данилишин, М. Карабін,
Т. Парфан, Т. Хованець)

Присутні – 14 членів президії,
відсутні – 11 (Ю. Бабій, Ю. Романюк, І. Олійник, О. Бабій,
Г. Ляхович, Р. Мулик, І. Шумега, В. Головчак,
І. Данилишин, І. Лукань, М. Негрич)
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6

19.02.2014.

Присутні – 17 членів президії,
відсутні – 8 (Ю. Романюк, Р. Мулик, І. Шумега,
В. Головчак, І. Данилишин, І. Лукань, Т. Парфан,
Т. Хованець)

7

20.02.2014.

Присутні – 17 членів президії,
відсутні – 8 (Ю. Романюк, Р. Мулик, І. Шумега,
С. Федорців, І. Лукань, М. Негрич, Т. Парфан, Т. Хованець)

8

27.02.2014.

Присутні – 13 членів президії,
відсутні – 12 (О. Дзеса, А. Троценко, І. Олійник, О. Бабій,
Р. Мулик, І. Данилишин, М. Карабін, І. Лукань, М. Негрич,
Т. Парфан, В. Попович, Т. Хованець)

9

20.03.2014.

10

28.04.2014.

Присутні – 15 членів президії,
відсутні – 10 (Ю. Бабій, Ю. Романюк, І. Олійник,
Д. Дзвінчук, Р. Мулик, І. Данилишин, М. Карабін,
І. Лукань, М. Негрич, В. Попович)
Присутні – 16 членів президії,
відсутні – 9 (Ю. Романюк, А. Троценко, О. Бабій,
Р. Мулик, С. Федорців, І. Данилишин, М. Карабін,
І. Лукань, Т. Хованець)

11

23.06.2014.

Присутні – 20 членів президії,
відсутні – 5 (Р. Мулик, С. Федорців, І. Данилишин,
М. Карабін, І. Лукань)

12

15.07.2014.

Присутні – 19 членів президії,
відсутні – 4 (А. Троценко, Р. Мулик, С. Федорців,
І. Данилишин)

13

13.08.2014.

Присутні – 13 членів президії,
відсутні – 10 (В. Скрипничук, А. Троценко, Д. Дзвінчук,
Г. Ляхович, Р. Мулик, С. Федорців, І. Данилишин,
М. Негрич, Т. Хованець, Ю. Черневий)

14

08.09.2014.

15

13.10.2014.

Присутні – 12 членів президії,
відсутні – 11 (О. Дзеса, А. Троценко, І. Олійник, О. Бабій,
Р. Мулик, І. Шумега, С. Федорців, І. Данилишин, І. Данів,
М. Негрич, Ю. Черневий)
Присутні – 14 членів президії,
відсутні – 9 (О. Левицький, Ю. Романюк, О. Бабій,
М. Піцуряк, Р. Мулик, І. Данилишин, М. Негрич,
Т. Парфан, Т. Хованець)
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4. Робота постійних 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 22 засідання. Всього було
розглянуто 261 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 (185), 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 52 проекти рішень, які вносилися на розгляд сесій обласної ради, з наданням
необхідних висновків.
Комісія здійснює постійний контроль за виконанням раніше прийнятих рішень.
Передусім, контроль за виконанням відповідних рішень ради, що стосуються питань
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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.
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 субвенцій з резервного фонду обласного бюджету, а також розподіл і
перерозподіл обсягів інших субвенцій між місцевими бюджетами 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 проведено 10 засідань постійної комісії.
На засіданнях постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу
розглянуто 290 питань, з них по 102 питаннях прийняті рішення обласної ради. Також на
засіданнях розглядалися питання щодо надання в оренду 88 об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, 27 об’єктів в оренду на умовах
конкурсу-аукціону, по 4 об’єктах – надання в суборенду, по 26 об’єктах погоджувалися
умови конкурсу на право оренди об’єктів спільної власності територіальних громад
області.
Серед найважливіших питань, які розглядалися на комісії варто відзначити
програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2014 рік і основні
напрямки розвитку у 2015-2016 роках, Стратегію розвитку Івано-Франківської області
на період до 2020 року; обласну Програму пошуку та перепоховання жертв воїн,
депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2014-2015 роки; план діяльності
обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, підсумки виконання
програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 9 місяців
2014 року.
На засіданнях комісій розглядалися та погоджувалися в новій редакції 13 Положень
та 28 Статутів комунальних підприємств області.
Неодноразово на засіданнях комісії розглядалися питання про надання згоди на
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності
територіальних громад області; про внесення змін до Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад області, що підлягають приватизації; про затвердження
висновків про вартість продажу об’єктів спільної власності територіальних громад
області; про надання згоди на передачу, списання обладнання та інших матеріальних
цінностей, не житлових будівель; календарні плани заходів цільових програм.
На комісії розглянуто питання про створення комунального підприємства обласної
ради з експлуатації майна; обласного Дитячо-юнацького пластового центру; про
продовження терміну дії контракту з директором Івано-Франківського академічного
обласного українського музично-драматичного театру ім. Івана-Франка; директором
Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей; з головним редактором газети
“Галичина”, про призначення керівника комунального підприємства Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна; призначення директора комунального вищого
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навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної
ради”; укладення контракту з директором Театру фольклору, народних свят і видовищ,
призначення головного редактора журналу “Перевал”; призначення директора
Калуського коледжу культури і мистецтв, продовження терміну дії контрактів з
керівниками комунальних підприємств області.
Заслухана інформація про стан виконання спільних заходів Угоди щодо
регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та
Івано-Франківською обласною радою у 2013 році.
Також на засіданнях комісії заслухано звіти начальника обласного комунального
підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”; “Коломийське
міжрайонне бюро технічної інвентаризації”; директора обласного навчально-курсового
комбінату житлово-комунального господарства, завідувача комунального підприємства
“Обласний аптечний склад”, директорів пансіонатів та інтернатів області, директора
обласного
комунального
агролісогосподарського
підприємства
“ІваноФранківськоблагроліс”, директора автопідприємства обласної ради 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 2013 року по
даний час провела 7 засідань. Всього постійною комісією розглянуто близько
50 проектів рішень обласної ради, більшість яких була внесена на розгляд сесії обласної
ради та прийняті відповідні рішення.
Особливу увагу комісія приділила контролю за виконанням рішень обласної ради
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській
області до 2015 року» та «Про регіональну цільову Програму розвитку туризму в області
на 2011-2015 роки», а також «Про Порядок проведення руслоочисних та руслорегулювальних 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 6 проектів 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 обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища”.
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.
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На виконання рішення обласної ради «Про Порядок проведення руслоочисних та
руслорегулювальних
робіт
на
річках області»
комісія
розглядає
листи
Івано-Франківського обласного виробничого управління по меліорації і водному
господарству та погоджує заходи по руслоочисних та руслорегулювальних роботах на
ріках області. Перед наданням погодження члени комісії виїжджають на місце для
вивчення ситуації.
Важливим є питання збереження природних екосистем та розвитку туризму у
Дністровському каньйоні та виконання заходів, передбачених рішенням обласної ради
«Про регіональну цільову Програму розвитку туризму в області на 2011-2015 роки».
Постійна комісія обласної ради
з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури,
комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства
Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва,
архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства (голова І.Олійник) у звітному періоді провела 6 засідань, на яких розглянуто 24 питання.
Комісією рекомендовано внести зміни до Програми енергоефективності області на
2010-2014 роки та до регіональної цільової програми містобудівного кадастру ІваноФранківської області на 2012-2016 роки.
При розгляді питання про додаткові заходи на 2014 рік до Програми
енергоефективності області на 2010-2014 роки комісія рекомендувала управлінню
розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження
облдержадміністрації створити комісію з вивчення питання енергозбереження,
визначивши по одному об’єкту у кожному районі для визначення економічного ефекту
від реалізованих заходів зазначеної Програми.
У зв’язку із зростанням соціальної напруги населення області щодо незадовільного
стану доріг в області комісія розглянула питання про стан дорожнього господарства і
мережі автомобільних доріг в області. Комісія підтримала пропозицію керівництва
обласної ради щодо необхідності розробки обласною державною адміністрацією
регіональної цільової програми розвитку, ремонту та утримання автомобільних доріг
області на 2014-2018 роки. Комісія також ініціювала звернутися з клопотанням до
Державного агентства автомобільних доріг України щодо збільшення обсягів
фінансування дорожньо-ремонтних робіт автомобільних доріг області на 2014 рік.
Комісія детально проаналізувала критерії підходу до формування пооб’єктного
розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2014 рік, та погодила перелік
об’єктів соціального призначення, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
розвитку обласного бюджету на 2014 рік.
На засіданні постійної комісії за участю активістів громад було розглянуто заяву
жителів селища Ланчин, сіл Саджавка, Красна, Верхній Майдан Надвірнянського району
щодо завершення будівництва газопроводу Надвірна-Ланчин. За наслідками розгляду
порушеного питання комісія рекомендувала департаменту будівництва, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації першочергово включити в перелік об’єктів соціального призначення, які
фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на
2014 рік.
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
9 засідань, на яких розглянуто 64 питання.
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Члени комісії завжди вважали головним своїм завданням сприяти: утвердженню
національної самосвідомості й гідності наших краян, забезпеченню дбайливого
ставлення до рідної мови, культури, традицій, відповідальності за долю України та її
народу.
Тому ці питанням завжди були на порядку денному постійної комісії. Саме
вболіваючи за долю держави та нашого народу комісія ініціювала прийняття звернення
до центральних органів виконавчої влади щодо ситуації у східних та південних областях
України та звернення до Президента України П. Порошенка, Верховної Ради України та
Генеральної прокуратури України про вжиття заходів щодо заборони діяльності на
території України Комуністичної партії України, яка своєю діяльністю сприяє
поширенню сепаратизму і тероризму в Україні та створює підгрунтя для дестабілізації
суспільно-політичної ситуації в державі. Також члени комісії підтримали звернення
депутатів Закарпатської обласної ради щодо заборони діяльності та зняття з реєстрації
громадської організації ”Український вибір”
Духовний розвиток особистості на сьогоднішній день є проблемою
загальнонаціонального значення. Майбутнє України залежить від того рівня духовності,
доброти, уваги, турботи, який отримає від дорослих молоде покоління. Тільки
високодуховна і високоморальна людина може з повною віддачею працювати в ім’я
блага і процвітання нашої держави. На виконання цих завдань скеровані регіональна
цільова програма “Духовне життя” на 2013-2015 роки, обласна програма захисту і
розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки”,
регіональна цільова програма ”Культура Івано-Франківщини на 2011-2015 роки”,
обласна Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій
тоталітарних режимів на 2014-2015 роки та інші програми, плани заходів з реалізації
яких постійно заслуховуються на засіданнях комісії.
Усвідомлюючи неоціненний внесок Великого Кобзаря у пробудження і формування
національної свідомості українського народу, в розвиток української та світової
культури комісія ініціювала, а також підтримала прийняття рішення обласної ради від
03.02.2014. №1174-27/2014 “Про регіональну цільову програму “Відзначення 200-річчя
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у 2014 році в області”. На засіданнях
комісії постійно слухається питання про хід виконання заходів цієї Програми, члени
комісії беруть активну участь у проведенні цих заходів, а часто самі є їх організаторами.
Важливими для себе депутати постійної комісії вбачають контроль за виконанням
рішення обласної ради в галузі культури. Неодноразово на засіданні комісії обласної
ради проводився детальний аналіз проблемних питань галузі, заслуховувався хід
виконання рішень обласної ради, розглядалися та погоджувалися статути в новій
редакції закладів культури та мистецтв, а також питання продовження контрактів з
директорами цих установ.
Книга – одне з найбільших джерел духовності будь-якої нації, унікальний,
історично сформований універсальний засіб фіксації, збереження і передачі в часі й
просторі суспільних надбань та цінностей. Вона розвивалася одночасно з розвитком
суспільства, втілюючи в собі його основні досягнення і відповідаючи вимогам тієї чи
іншої історичної епохи. З метою збереження та примноження духовного і культурного
надбання українського народу, створення сприятливих умов для видання та
популяризації національної книги за ініціативи комісії прийнято регіональну цільову
Програму підтримки книговидання на 2011-2015 роки, заходи з реалізації якої та хід їх
виконання систематично розглядаються комісією, а рекомендації комісії надсилаються
виконавцям.
Члени комісії підготували і надіслали Верховній Раді України пропозиції та
рекомендації до парламентських слухань на тему ”Проблеми розвитку українського
книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книговидання в
Україні”.
Комісія неодноразово розглядала питання, які виникали в засобах масової
інформації області, зокрема щодо їх фінансового стану та виконання зобов'язань
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засновниками, дотримання Закону України “Про свободу слова”, в тому числі обласної
газети “Галичина” та обласного телебачення “Галичина”.
Традиційною стала попередня робота та розгляд на засіданні постійної комісії
пропозицій до проекту обласного бюджету та його коригування. Активну участь у
роботі засідань беруть усі члени постійної комісії, адже вони по-справжньому
опікуються проблемами галузей. Результатом розгляду постійною комісією окремих
важливих питань стали відповідні висновки та пропозиції, підтримані іншими
постійними комісіями та враховані при прийнятті рішень обласної ради.
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки (голова комісії – Д. Дзвінчук)
утворена рішенням обласної ради від 10 грудня 2010 року № 9-1/2010 у кількості
7 депутатів, представників різних політичних партій.
Головне завдання комісії, до складу якої входять фахівці у галузях освіти і науки, –
сприяти розвитку освіти, науки та патріотичному вихованню молоді на українських
національних та християнських традиціях з урахуванням кращих європейських освітніх
надбань.
Комісія працює згідно з планом роботи комісії та планом роботи обласної ради.
Упродовж звітного періоду проведено 7 засідань комісії, на яких розглянуто понад
40 питань.
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 стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та християнської етики в
загальноосвітніх навчальних закладах”;
“Про створення Івано-Франківського обласного Дитячо-юнацького пластового
центру і затвердження його Статуту”;
“Про призначення директора комунального вищого навчального закладу
“Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” та інші.
Окрім цього комісія погоджувала департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та
спорту обласної державної адміністрації перелік заходів на реалізацію регіональної
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, регіональної цільової
програми відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в
області, обласної Програми захисту і розвитку української мови на території ІваноФранківської області на 2013-2014 роки, регіональної цільової програми “Духовне
життя”.
Також на засіданні комісії було обговорено проект рішення обласної ради “Про
Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року”.
На своїх засіданнях постійна комісія з питань освіти і науки розглядала питання про
представлення до відзначення щорічною премією Верховної Ради України педагогічних
працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів, про представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України педагогів області.
Також комісія неодноразово порушувала питання перед головою обласної ради
щодо нагородження Подякою чи Грамотою голови обласної ради окремих педагогічних
працівників за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти і науки
Прикарпаття.
Було враховано звернення постійної комісії про першочергове спрямування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з
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енергозбереження щодо заміщення споживання природного газу у сфері
теплопостачання, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2014 р. № 369 “Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у
2014 році”, на здійснення заходів з енергозбереження в навчальних закладах області.
Також члени комісії обговорили Закон України “Про внесення змін до статті 13
Закону України “Про оздоровлення і відпочинок дітей”, Постанову Верховної Ради
України “Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів
державної і комунальної форми власності” та інші нормативно-правові акти.
Водночас, за ініціативою комісії на розгляд пленарних засідань обласної ради у
звітному періоді було внесено та підтримано звернення обласної ради щодо підготовки
громадян України до військової служби, проект рішення “Про навчання посадових осіб
місцевого самоврядування області”, а також порушено клопотання перед Міністерством
освіти і науки України щодо розв’язання конфліктної ситуації, яка виникла внаслідок
зміни юридичної адреси Калуського коледжу економіки, права та інформаційних
технологій Тернопільського національного економічного університету,
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,
департаментами та управліннями обласної державної адміністрації, іншими установами
та організаціями.
Комісія також заслуховувала представників департаменту освіти, науки, сім’ї,
молоді і спорту обласної державної адміністрації та департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації щодо виконання її доручень.
Постійна комісія обласної ради
з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства
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.
За звітний період відбулось 12 засідань комісії (голова – Манолій Піцуряк), на яких
розглянуто 68 питань.
Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються питання, що
стосуються розвитку сімейної медицини, матеріально-технічної бази медичних установ
області, забезпечення населення якісними медикаментами, саме в контексті цього
питання з метою уникнення прострочення терміну придатності лікарських засобів,
закуплених за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої та
невідкладної медичної допомоги постійною комісією було доручено департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації розробити алгоритм погодження
передачі, облік використання медикаментів та звернутися до Міністерства охорони
здоров’я України внести зміни у відповідні нормативні документи, постанови та закони
України.
Протягом зазначеного часу депутати комісії взяли участь в напрацюванні,
розглянули і рекомендували на сесію обласної ради 43 проекти рішень, серед яких 3
програми: “Про програму протидії захворювання на туберкульоз у 2014-2016 роках”,
“Про обласну цільову програму протидії ВІЛ інфекції/СНІДУ на 2014 рік”, “Про
29

програму лікування та реабілітацію осіб, які постраждали під час протестних акцій на
Майдані”.
Інші проекти рішень стосувалися переважно медичних питань.
Слід також виокремити роботу комісії з опрацювання 18 проектів рішень стосовно
затвердження статутів закладів охорони здоров’я області, які є об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Члени комісії також розглянули та опрацювали 20 звернень від громадян та установ
області з приводу порушення норм медичного законодавства.
Виходячи з вищесказаного, комісія намагатиметься й 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 8 засідань, 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, дітейінвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей,
звернень громадських організацій та фондів.
Також, протягом звітного періоду на засіданнях комісії розглядались, а потім і були
прийняті на сесіях обласної ради обласна програма підтримки сімей загиблих
(постраждалих) під час масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які
брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України та регіональна
цільова програма захисту прав споживачів в Івано-Франківській області на 20142015 роки.
Комісія тісно співпрацює із департаментом соціальної політики обласної державної
адміністрації, департаментом фінансів обласної державної адміністрації.
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 32 засідання, в
тому числі 6 – протягом звітного періоду.
Від часу обрання постійною комісією розглянуто близько двохсот питань, що
стосуються сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики. На адресу комісії
надійшло майже дві 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 та рекомендації з цих питань, спрямовані на покращення стану справ та
контролю за ефективним використанням ресурсів у сфері розвитку спорту, та фізичної
культури.
Пріоритетним напрямком роботи постійної комісії є постійний контроль за
реалізацією регіональних та обласних цільових програм, що належать до її компетенції.
Депутати постійної комісії періодично заслуховують інформацію про їх виконання та
30

вносять пропозиції щодо вдосконалення контролю за реалізацією. В порядку контролю
заслуховувалась інформація хід реалізації обласної комплексної програми “Молодь
Прикарпаття”, що стало причиною прийняття рішення про необхідність вдосконалення
окремих її положень та модернізації.
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 напрацьована та прийнята на сесії обласної
ради оновлена на вимогу часу обласна комплексна програма “Молодь Прикарпаття”
(2010-2015 роки).
Спільно з відповідними структурами обласної державної адміністрації
(департаментом освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту та управлінням молоді і спорту)
комісія пропонує напрямки розвитку та впорядкування матеріально-технічної бази
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, громадських організацій фізкультурно-спортивного
спрямування, спортивно-оздоровчих закладів, функціонування мережі спортивних
споруд, молодіжних центрів праці та соціальних служб для молоді, інших молодіжних
структур.
Депутати комісії беруть активну участь у засіданнях колегій департаменту освіти,
науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, нарадах та семінарах з
проблем молодіжної політики, які проводяться в області.
Члени комісії завжди мають змогу отримати від виконавчих структур актуальний
аналіз виконання програм та внести раціональні пропозиції. Рішення, які прийняті
радою та постійною комісією, доводяться до виконавців та аналізується стан їх
реалізації.
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, прагне виявити додаткові резерви та
можливості для реалізації принципів державної політики що стосуються правового та
соціального захисту молоді, а також в галузі фізичної культури та спорту.
Постійна комісія обласної ради
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання земельних відносин
За звітний період відбулось 8 засідань комісії (голова – Ігор Шумега), на яких
розглянуто 51 питання.
Протягом зазначеного часу депутати комісії взяли участь в напрацюванні,
розглянули і рекомендували на сесію обласної ради 14 проектів рішень переважно із
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 5 суб’єктах господарювання, ще 2 знаходиться на розгляді
постійної комісії.
Члени комісії також розглянули та опрацювали 9 звернень від громадян та установ
області з приводу порушення норм земельного законодавства, зокрема межових спорів.
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Постійна комісія обласної ради
з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування,
захисту прав людини, законності та правопорядку
Постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку утворена рішенням
обласної ради від 10.12.2010. № 9-1/2010. Рішенням обласної ради від 04.01.2011.
№ 38-2/2011 затверджено положення про комісію.
До складу комісії входить 11 депутатів обласної ради, що представляють різні
політичні сили, яким населення нашої області висловило свою підтримку. Майже всі
вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, так і управлінської роботи.
Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення обласної ради та її керівництва,
керуючись виключно положеннями Конституції України, вимогами законів України та
інших нормативно-правових актів.
За відповідний період постійною комісією обласної ради з питань депутатської
діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та
правопорядку проведено 11 засідань.
Всього комісією розглянуто близько 100 питань, з яких направлено в різноманітні
інстанції близько 60 листів від комісії. По значній частині з них сесією обласної ради
приймались відповідні рішення.
Загалом, до постійної комісії надходять звернення, що охоплюють надзвичайно
широкий спектр суспільних відносин і коло заявників: від звернень окремих громадян,
суб’єктів господарських відносин щодо порушень їх законних прав та інтересів до
звернень місцевих органів влади та їх посадових осіб щодо допомоги комісії у
відновленні законності чи сприянні у вирішенні спірних питань, а також з питань
порушень трудового законодавства, реагування на депутатські запити, порушень у сфері
майнових та земельних відносин, належної оцінки дій посадових та службових осіб та
багатьох інших питань.
На виконання своїх повноважень комісія співпрацює із прокуратурою області,
управлінням МВС України в області, управлінням Служби безпеки України в області,
головним управлінням юстиції в області, їх районними управліннями та відділеннями,
депутатами місцевих рад усіх рівнів.
При розгляді питань, що потребують спеціальної оцінки відповідних фахівців, вони
неодноразово залучались на засідання комісії. Окрім того, комісія практикує розгляд
окремої категорії скарг із залученням скаржників та осіб, дії яких оскаржуються.
У роботі комісії беруть участь депутати обласної ради - члени інших постійних
комісій обласної ради, представники громадських організацій та засобів масової
інформації.
Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого краю, керівникам органів
державної влади та місцевого самоврядування, депутатам обласної та місцевих рад,
громадським діячам, засобам масової інформації, іншим небайдужим особам за їх
активну позицію у забезпеченні захисту прав громадян, дотриманні законності та
правопорядку на території нашої області.
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Відвідування засідань постійних комісій
(станом на 01.11.2014 року)

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”
№
з/п

К-сть
Загальна пропусків
к-сть
з невідомих
пропусків
причин

Назва комісії

К-сть
засідань

з питань освіти і науки

7

0

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

3

0

Загурський
Олег Васильович

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

9

1

0

Івасюк
Ігор Миколайович
Мельник
5
Михайло Григорович

з питань праці та соціального захисту
населення

8

0

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

1

0

6

Неміш
Віктор Дмитрович

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

8

1

0

7

Піцуряк
Манолій Васильович

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

11

0

0

8

Попович
Василь Борисович

8

0

0

9

Різник
Микола Павлович

9

4

0

10

Семко
Володимир Богданович

6

0

0

11

Скрипничук
Василь Михайлович

–

–

–

5

0

0

8

1

0

9

1

0

8

3

0

8

1

0

6

1

0

16

7

0

ПІБ депутата

Адамович
Сергій Васильович
Дейчаківський
2
Ігор Іванович
1

3
4

з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
–

13

Тебешевська
Оксана Степанівна

14

Ткачівський
Ярослав Васильович

15

Федорців
Сергій Іванович

16

Харук
Іван Іванович

17

Шевчук
Ігор Михайлович

з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму

18

Яковина
Роман Павлович

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

Соляник
12
Богдан Степанович
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Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”
№
з/п

ПІБ депутата

1

Артим
Василь Іванович

2

Бежук
Василь Михайлович

3

Будз
Володимир Іванович

4
5

Волковецький
Степан Васильович
Гоголь
Ярослава Михайлівна

6

Дронь
Анатолій Володимирович

7

Дякур
Дмитро Дмитрович

8

Захарук
Дмитро Васильович

Зелінський
Микола Романович
Книшук
10
Петро Васильович
Кузьма
11
Микола Миколайович
Левицький
12
Олександр Михайлович
9

13

Троценко
Андрій Володимирович

14

Угрин
Іван Михайлович

Хованець
15
Тарас Михайлович

Назва комісії
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства

К-сть
засідань

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

9

0

8

7

5

5

0

з питань освіти і науки

7

0

0

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

11

2

0

8

0

0

6

0

0

9

3

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

0

0

з питань праці та соціального захисту
населення

8

1

0

з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій

16

0

0

–

–

–

–

з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму

6

0

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

4

0

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

9

2

0

з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання і
свободи слова
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Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна”
№
з/п

ПІБ депутата

1

Бабій
Ольга Михайлівна

2

Беляшова
Ганна Павлівна

3

Береговський
Зіновій Леонідович

4
5
6
7
8

Джура
Олександр Дмитрович
Дзеса
Остап Васильович
Дрінь
Роман Миколайович
Олійник
Володимир Євгенович
Олійник
Ігор Мирославович

Пушик
Степан Григорович
Шкутяк
10
Петро Зіновійович
9

Назва комісії
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин

К-сть
засідань

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

9

1

0

8

0

0

8

0

0

з питань освіти і науки

7

1

0

–

–

–

–

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

11

5

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

2

0

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

5

0

0

з питань праці
та соціального захисту населення

8

2

1

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

10

0
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Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін”
№
з/п
1
2
3

ПІБ депутата
Бабій
Юрій Юрійович
Данилишин
Іван Ярославович
Дзвінчук
Дмитро Іванович

4

Іванишин
Володимир Васильович

5

Кулай
Ігор Йосипович

6

Неміш
Дмитро Васильович

7

Плотніков
Сергій Вікторович

8

Попадинець
Руслан Дмитрович

9

Романчук
Андрій Володимирович

Фейчук
Віталій Васильович
Шувальський
11
Володимир Богданович
10

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

Назва комісії

К-сть
засідань

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

0

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

1

0

з питань освіти і науки

7

0

0

6

1

0

8

7

3

9

2

1

9

3

0

9

1

0

8

7

0

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

11

4

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

7

0

з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань соціально-економічного
розвитку, управління комунальною
власністю, розвитку малого та середнього
бізнесу
з питань соціально-економічного
розвитку, управління комунальною
власністю, розвитку малого та середнього
бізнесу
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
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Депутатська фракція “Українська”
№
з/п

ПІБ депутата

1

Винник
Михайло Іванович

2

Головчак
Василь Федорович

3

Дуб
Наталія Михайлівна

4

Ковальчук
Володимир Дмитрович

5

Кондрат
Іван Миколайович

6
7
8
9

Ляхович
Галина Іванівна
Матвійчук
Ігор Володимирович
Насалик
Сергій Степанович
Петрів
Василь Іванович

Табачук
Оксана Титівна
Черневий
11
Юрій Іванович
10

Назва комісії
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства

К-сть
засідань

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

8

4

0

6

1

0

9

5

0

8

1

0

5

1

0

з питань праці та соціального захисту
населення

8

0

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

5

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

5

1

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

9

3

0

з питань освіти і науки

7

2

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

0

0
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Депутатська фракція “Воля”
№
з/п

ПІБ депутата

К-сть
Загальна пропусків
к-сть
з невідомих
пропусків
причин

Назва комісії

К-сть
засідань

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

9

5

0

1

Андрусяк
Михайло Миколайович

2

Гнип
Михайло Петрович

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

11

11

0

3

Данів
Іван Михайлович

з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму

6

1

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

0

0

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

9

1

1

8

8

0

9

5

0

8

0

0

8

1

1

4
5

Карабін
Мирослав Євгенович
Кучер
Михайло (Богдан)
Михайлович

6

Матійчик
Василь Олександрович

7

Семенюк
Микола Федорович

8

Ульванська
Ярослава Степанівна

9

Шинкарук
Ярослав Іванович

з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку

Депутатська фракція Народної партії
№
з/п

ПІБ депутата

1

Брус
Василь Хомич

2

Голубчак
Олексій Іванович

3

Негрич
Михайло Михайлович

4
5
6
7
8

Олінійчук
Микола Дмитрович
Попович
Володимир Васильович
Сенів
Василь Іванович
Фальбійчук
Юрій Юрійович
Яворський
Михайло Іванович

Назва комісії
з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань охорони здоров’я, сім’ї
материнства та дитинства
з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту
з питань праці та соціального захисту
населення
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Загальна
К-сть
к-сть
засідань пропусків

К-сть
пропусків
з невідомих
причин

9

1

0

6

3

0

8

6

2

11

3

0

16

3

0

8

1

0

5

2

0

8

5

2

Депутатська фракція партії “УДАР”
№
з/п

ПІБ депутата

1

Білик
Роман Павлович

2

Кость
Наталія Василівна

3
4

Палійчук
Микола Васильович
Парфан
Тарас Дмитрович

5

Поліш
Володимир Віталійович

6

Сідаш
Арсен Васильович

К-сть
Загальна
пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

Назва комісії

К-сть
засідань

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

11

3

0

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

8

3

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

6

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

5

0

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

9

4

0

з питань освіти і науки

7

7

0

Депутатська фракція партії “Народний Рух України”
№
з/п

ПІБ депутата

Назва комісії

1

Єфімчук
Ярослав Володимирович

2

Костинюк
Богдан Іванович

3

Шумега
Ігор Станіславович

з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму
з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин

К-сть
засідань

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

6

0

0

9

0

0

8

0

0

Депутатська фракція Партії регіонів
№
з/п

ПІБ депутата

Назва комісії

1

Бартошак
Володимир Анатолійович

2

Келестин
Юрій Васильович

з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання
земельних відносин
з питань екології, раціонального
природокористування, р екреації
та розвитку туризму

39

К-сть
засідань

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

8

8

8

6

6

0

Позафракційні депутати
№
з/п

К-сть
Загальна пропусків з
к-сть
невідомих
пропусків
причин

Назва комісії

К-сть
засідань

1

Артемович
Іван Михайлович

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

5

0

0

2

Болюк
Зінаїда Андріївна

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

3

1

3

Вишиванюк
Михайло Васильович

9

8

0

4

Вівчарик
Василь Петрович

5

5

0

5

Гдичинський
Богдан Петрович

8

8

0

5

0

0

8

7

1

9

9

9

5

2

0

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

11

8

0

з питань молодіжної політики, розвитку
фізичної культури та спорту

5

2

0

5

1

0

9

2

0

5

3

0

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

11

1

0

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

9

3

0

з питань освіти і науки

7

7

6

з питань праці та соціального захисту
населення

8

0

0

з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій

16

2

0

з питань праці та соціального захисту
населення

8

8

5

6
7

ПІБ депутата

Грабовецький
Володимир
Миколайович
Гусак
Руслан Олегович

8

Лукань
Ігор Михайлович

9

Мердух
Михайло Орестович

Митник
Зіновій Миколайович
Мулик
11
Роман Миронович
10

Павлів
12
Роман Михайлович
13

Романюк
Юрій Дмитрович

14

Сендерський
Сергій Михайлович

15

Скоропад
Тарас Ярославович

16

Струтинський
Роман Йосипович

Фелик
Олександр Іванович
Хопта
18
Володимир Іванович
Шкіндюк
19
Іван Юрійович
Яремчук
20
Василь Петрович
17

з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства
з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, самовр яду вання, захисту прав
людини, законності та правопорядку
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства
з питань праці та соціального захисту
населення
з питань національного та духовного
розвитку, культури, ЗМІ, книговидання
і свободи слова
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства

з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства
з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу
з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального
господарства
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ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ
участі депутатів обласної ради у роботі сесій та постійних комісій
обласної ради від початку каденції
(станом на 01.11.2014 р.)

Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/3
55/3
55/5
55/22
55/11
55/4
55/6
55/1
55/10
55/5
55/4
55/13
18/0
55/8
25/5
25/5
55/10
55/12

ПІБ депутата
Адамович Сергій Васильович
Дейчаківський Ігор Іванович
Загурський Олег Васильович
Івасюк Ігор Миколайович
Мельник Михайло Григорович
Неміш Віктор Дмитрович
Піцуряк Манолій Васильович
Попович Василь Борисович
Різник Микола Павлович
Семко Володимир Богданович
Скрипничук Василь Михайлович
Соляник Богдан Степанович
Тебешевська Оксана Степанівна
Ткачівський Ярослав Васильович
Федорців Сергій Іванович
Харук Іван Іванович
Шевчук Ігор Михайлович
Яковина Роман Павлович

41

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
30/1
91/19
36/2
21/1
31/7
45/2
37/1
45/0
36/8
49/7
—
19/6
8/1
52/8
17/3
15/1
49/5
91/43

Депутатська фракція “Батьківщина”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/4
55/4
55/25
55/3
55/6
55/1
55/4
55/14
55/5
55/10
55/3
55/1
55/5
25/2
55/5

ПІБ депутата
Артим Василь Іванович
Бежук Василь Михайлович
Будз Володимир Іванович
Волковецький Степан Васильович
Гоголь Ярослава Михайлівна
Дронь Анатолій Володимирович
Дякур Дмитро Дмитрович
Захарук Дмитро Васильович
Зелінський Микола Романович
Книшук Петро Васильович
Кузьма Микола Миколайович
Левицький Олександр Михайлович
Троценко Андрій Володимирович
Угрин Іван Михайлович
Хованець Тарас Михайлович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
52/4
45/23
19/15
30/4
37/6
39/0
49/16
52/16
31/5
21/5
91/2
–
49/2
27/5
36/2

Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна”
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/7
55/1
55/3
55/8
55/1
55/7
55/8
55/16
55/9
55/11

ПІБ депутата

Бабій Ольга Михайлівна
Беляшова Ганна Павлівна
Береговський Зіновій Леонідович
Джура Олександр Дмитрович
Дзеса Остап Васильович
Дрінь Роман Миколайович
Олійник Володимир Євгенович
Олійник Ігор Мирославович
Пушик Степан Григорович
Шкутяк Петро Зіновійович

42

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
52/1
39/0
45/5
30/8
–
37/12
31/4
19/0
21/10
91/18

Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін”
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/1
55/14
55/10
55/14
55/13
55/12
55/7
55/6
55/25
55/13
55/8

ПІБ депутата

Бабій Юрій Юрійович
Данилишин Іван Ярославович
Дзвінчук Дмитро Іванович
Іванишин Володимир Васильович
Кулай Ігор Йосипович
Неміш Дмитро Васильович
Плотніков Сергій Вікторович
Попадинець Руслан Дмитрович
Романчук Андрій Володимирович
Фейчук Віталій Васильович
Шувальський Володимир Богданович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
38/4
31/4
30/0
49/15
45/37
52/21
15/5
15/2
39/27
37/12
91/16

Депутатська фракція “Українська”
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/12
55/6
55/23
55/10
55/14
55/19
55/14
55/16
55/15
55/8
55/7

ПІБ депутата

Винник Михайло Іванович
Головчак Василь Федорович
Дуб Наталія Михайлівна
Ковальчук Володимир Дмитрович
Кондрат Іван Миколайович
Ляхович Галина Іванівна
Матвійчук Ігор Володимирович
Насалик Сергій Степанович
Петрів Василь Іванович
Табачук Оксана Титівна
Черневий Юрій Іванович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
45/29
49/8
36/16
39/14
19/5
21/0
91/24
91/30
36/14
30/4
31/7

Депутатська фракція “Воля”
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/7
55/30
55/4
55/13
55/14
55/38
55/6
55/2
55/14

ПІБ депутата

Андрусяк Михайло Миколайович
Гнип Михайло Петрович
Данів Іван Михайлович
Карабін Мирослав Євгенович
Кучер Михайло (Богдан) Михайлович
Матійчик Василь Олександрович
Семенюк Микола Федорович
Ульванська Ярослава Степанівна
Шинкарук Ярослав Іванович
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К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
52/13
37/37
49/8
31/6
52/13
39/37
52/18
45/9
39/13

Депутатська фракція Народної партії
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/29
55/19
55/13
55/16
55/14
55/13
55/11
55/12

ПІБ депутата

Брус Василь Хомич
Голубчак Олексій Іванович
Негрич Михайло Михайлович
Олінійчук Микола Дмитрович
Попович Володимир Васильович
Сенів Василь Іванович
Фальбійчук Юрій Юрійович
Яворський Михайло Іванович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
36/12
49/20
45/21
37/5
91/23
39/8
31/13
21/17

Депутатська фракція партії “УДАР”
№
з/п
1
2
3
4
5
6

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/4
17/7
55/16
55/5
55/18
55/35

ПІБ депутата
Білик Роман Павлович
Кость Наталія Василівна
Палійчук Микола Васильович
Парфан Тарас Дмитрович
Поліш Володимир Віталійович
Сідаш Арсен Васильович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
37/11
14/4
91/49
91/17
36/16
31/22

Депутатська фракція партії “Народний Рух України”
№
з/п
1
2
3

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/0
55/1
55/3

ПІБ депутата
Єфімчук Ярослав Володимирович
Костинюк Богдан Іванович
Шумега Ігор Станіславович

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
49/4
36/0
45/1

Депутатська фракція Партії регіонів
№
з/п
1
2

К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/39
55/53

ПІБ депутата
Бартошак Володимир Анатолійович
Келестин Юрій Васильович
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К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
45/39
49/46

Позафракційні депутати
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПІБ депутата
Артемович Іван Михайлович
Болюк Зінаїда Андріївна
Вишиванюк Михайло Васильович
Вівчарик Василь Петрович
Гдичинський Богдан Петрович
Грабовецький Володимир Миколайович
Гусак Руслан Олегович
Лукань Ігор Михайлович
Мердух Михайло Орестович
Митник Зіновій Миколайович
Мулик Роман Миронович
Павлів Роман Михайлович
Романюк Юрій Дмитрович
Сендерський Сергій Михайлович
Скоропад Тарас Ярославович
Струтинський роман Йосипович
Фелик Олександр Іванович
Хопта Володимир Іванович
Шкіндюк Іван Юрійович
Яремчук Василь Петрович
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К-сть пленарних
засідань/
к-сть пропусків
55/9
55/12
55/33
55/45
55/36
25/6
55/20
55/28
55/17
55/31
55/37
55/7
55/5
55/29
55/9
55/17
55/37
55/18
55/14
55/42

К-сть засідань
комісій/
к-сть пропусків
19/2
91/17
36/26
19/19
39/35
5/0
21/16
52/52
19/8
37/34
31/12
19/3
36/4
19/8
37/3
36/16
30/30
21/1
91/22
21/11

5. Розпорядження голови обласної ради
За період з грудня 2013 року по 25 листопада 2014 року головою обласної ради
прийнято 1168 розпоряджень, з них: з основної діяльності – 863, з особового складу – 90,
про надання відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради –
152 і про відрядження – 63.
На виконання розпорядження голови обласної ради від 30.12.2012. № 852-р в
області були проведені заходи з відзначення 105-ої річниці від дня народження
Провідника ОУН Степана Бандери, а відповідно до розпоряджень голови обласної
державної адміністрації та голови обласної ради від 17.01.2014. № 27/7-р в області
відзначено День Соборності та Свободи України, від 23.06.2014. № 384/412-р –100-річчя
з дня створення легіону Українських Січових Стрільців, від 21.07.2014. № 439/499-р –
25-а річниця створення громадсько-політичної організації “Народний Рух України за
перебудову”, від 26.09.2014. № 586/658-р – 25-а річниця створення обласного історикопросвітницького товариства “Меморіал” імені В. Стуса та 25-а річниця розкопок у
Дем’яновому Лазі, від 13.10.2014. № 619/682-р – 72-а річниця створення Української
Повстанської Армії та День Українського козацтва, від 22.10.2014. № 641/711-р –
96-а річниця створення Західно-Української Народної Республіки.
Відповідно до концепції спільного проекту обласної ради і Фонду Ганса Зайделя
“Сталий розвиток малих міст і селищ Івано-Франківської області” та з метою
формування і розвитку спроможності малих міст та селищ області до сталого розвитку
за європейськими підходами розпорядженням голови обласної ради від 11.02.2014.
№ 34-р затверджено перелік учасників та план-графік заходів щодо реалізації проекту
“Сталий розвиток малих міст і селищ Івано-Франківської області”.
За звітний період головою обласної ради прийнято 578 розпоряджень про виділення
коштів з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень для надання
адресної матеріальної допомоги громадянам області.
З грудня 2013 року по 25 листопада 2014 року відповідно до розпоряджень голови
обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у
соціально-економічний
та культурний
розвиток області Подякою
голови
Івано-Франківської обласної ради відзначено 25 осіб, 168 осіб нагороджено Грамотою
голови Івано-Франківської обласної ради, Цінний подарунок голови Івано-Франківської
обласної ради вручено 26 особам.
За цей же період головою обласної ради спільно з головою обласної державної
адміністрації прийнято 152 розпорядження, зокрема про:
– призначення стипендій відомим діячам освіти;
– нагородження відомих науковців та молодих вчених;
– нагородження обдарованої учнівської молоді;
– обласну координаційну раду проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду”;
– обласний організаційний комітет з проведення громадського обговорення змін до
Конституції України щодо децентралізації державної влади;
– обласну координаційну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування;
– реалізацію проекту “Івано-Франківська область – край для туризму”;
– комісію з питань закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих
військовослужбовців;
– виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету;
– нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради
громадян та трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і значних
успіхів у розвитку економіки, культури, соціальної сфери, державному будівництві,
захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини та інших сферах, а
також з нагоди державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам’ятних дат.
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6. Взаємодія Івано-Франківської обласної ради
з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями
Протягом 2014 року Івано-Франківська обласна рада ефективно співпрацювала із
обласною державною адміністрацією та відповідними районними радами та
адміністраціями.
Незважаючи на непросту політично-суспільну та військову ситуації в країні,
вдалося якісно виконувати свої обов`язки та оперативно реагувати на численні виклики,
що поставали перед органами місцевого самоврядування.
Так, в рамках взаємодії з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією
було створено численні робочі групи та комісії. Зокрема, це робоча група із
забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони «Прикарпаття», щодо роботи із
внутрішніми переселенцями на території області, щодо юридичного супроводу бійцям
5-го батальйону територіальної оборони «Прикарпаття» тощо.
Усі ці органи покликані функціонувати із залученням фахівців та представників
органів виконавчої та муніципальної влади.
Окрім цього, Івано-Франківська обласна рада вчасно розглядала усі звернення, що
надходили від обласної державної адміністрації, та скликала сесії обласної ради, щоб
прийняти необхідні рішення для діяльності області.
Органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області отримали чимало
викликів протягом звітного року. Розвиток громадянського суспільства, про яке так
часто говорилося, зреалізувалося після Революції Гідності, розпочали активно
обговорювати необхідність підвищення повноважень та важелів управління для
представницької влади в регіонах, як запорука розвитку суспільства.
Івано-Франківська обласна рада була тим органом, що здійснював координацію цих
процесів у нашій області. Насамперед, почалася робота в обговоренні реформи по
децентралізації влади в Україні.
Для практичного втілення його у життя неодноразово зустрічалися голови районних
рад, міські, селищні, сільські голови та представники районних комунальних
підприємств. Загалом були напрацьовані конкретні пропозиції та направлені в
профільний комітет Верховної Ради на розгляд народних депутатів.
Постійно діюча Громадська рада при голові Івано-Франківської обласної ради
регулярно заслуховує основні питання, що вносяться на розгляд сесій обласної ради, та
дає можливість представникам громадських організацій, що діють на території
Івано-Франківщини, мати відкритий доступ до проектів рішень, а також впливати на
процес їх написання. Варто зазначити, що до роботи Громадської ради допускаються усі
громадські організації, що подадуть письмову згоду.
Окрім цього, функціонує 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.
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7. Інформація про стан виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування
Загальна сума на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування,
затверджена рішенням обласної ради про обласний бюджет на 2014 рік (зі змінами та
доповненнями), становила 4 млн. 191 тис. гривень. Станом на 25.11.2014 року для
реалізації її заходів використано коштів на суму 3 млн. 712 тис. грн. (89%).
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 2014 рік, становить 3,278 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
25 листопада 2014 року таких допомог надано на суму 2,979 млн. грн. (1432 особам), з
них 1,867 млн. грн. – відповідно до клопотань депутатів обласної ради та 1,112 млн. грн.
з фонду голови обласної ради (на підставі протоколу засідання дорадчої комісії).
Також рішенням обласної ради від 07.03.2014. № 1211-27/2014 “Про внесення змін
до обласного бюджету на 2014 рік” збільшено бюджетні призначення на суму
200 тис. гривень для надання адресних матеріальних допомог учасникам майдану та
переселенцям.
Відповідно до звернень депутатів придбано та передано школам та сільським радам
області оргтехніки та іншого обладнання на суму 79,0 тис. гривень.
Всього з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень станом на
25.11.2014 року використано 3,058 млн. грн., що становить 93% від затвердженої суми.
Підпрограма
“Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування”
Встановлено бігборди:
• 105 річниця з дня народження Степана Бандери (16шт на суму 19712 грн.);
• 200 річниця з дня народження Т.Шевченка (25 шт. на суму 32150 грн.).
Придбано матеріали для створення відповідних умов для забезпечення депутатів
обласної ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами,
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень (66610 грн.).
Відзначено Подякою голови обласної ради 15 осіб та вручено грошову винагороду
їм на суму 7,5 тис. гривень (по 500 грн., а також сплачено по 88,25 грн. податку з доходів
фізичних осіб нарахованого на цих 500 грн.).
Сплачено членські внески до Асоціації місцевих та регіональних влад за 2014 рік в
сумі 27,6 тис. гривень.
Забезпечено видання матеріалів про основи місцевого самоврядування (10950 грн.).
Працівниками виконавчого апарату спільно з науковцями підготовлено та видано за
загальною редакцією голови обласної ради Василя Скрипничука навчальний посібник
“Місцеве самоврядування в Україні” для студентів вищих навчальних закладів та
слухачів магістерської підготовки за напрямом “Державне управління”. У навчальному
посібнику “Місцеве самоврядування в Україні” розглядаються історія виникнення,
напрями, принципи діяльності та повноваження місцевого самоврядування, його
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елементів. Цей посібник – для студентів, слухачів, викладачів та усіх тих, хто цікавиться
питаннями внутрішньої політики України та процесами децентралізації.
Авторами навчального посібника є:
Алексєєв Валерій Марленович – доктор наук з державного управління, головний
консультант Апарату Верховної Ради України;
Білоцький Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
державного
управління
та
місцевого
самоврядування
Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
Васильченко Галина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
Волошинський Богдан Іванович – директор Івано-Франківського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
Головатюк Людмила Дмитрівна – консультант відділу правового та кадрового
забезпечення виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради;
Косаревич Назар Богданович – кандидат економічних наук, начальник відділу
забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету виконавчого апарату
Івано-Франківської обласної ради;
Малиновський Віталій Ярославович – доктор політичних наук, професор, начальник
управління державної служби Головного управління державної служби України у
Волинській області;
Мамонова Валентина Василівна – доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України;
Молодцов Олександр Володимирович – доктор наук з державного управління,
доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу;
Скрипничук Василь Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, голова ІваноФранківської обласної ради.
Виготовлено портрети Тараса Григоровича Шевченка (5000 шт.) на суму
20,0 тис. гривень, які передані до усіх органів місцевого самоврядування області та
бюджетних установ.
Відповідно до рішення обласної ради оплачено навчання посадових осіб місцевого
самоврядування (18256 гривень).
Всього для реалізації зазначених заходів цієї підпрограми використано близько
220 тисяч гривень.
Підпрограма
“Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого самоврядування
в засобах масової інформації”
Укладено 38 договорів про співпрацю між обласною радою та засобами масової
інформації та затверджено кошторисних призначень для них на суму 500,0 тис. грн.
Відповідно до поданих заявок ЗМІ, станом на 25 листопада профінансовано
36 редакцій на суму 433,7 тис. грн.
В рамках співпраці було домовлено про інформаційне партнерство для ефективного
висвітлення діяльності обласної ради.
Згідно статистики, що велася працівниками виконавчого апарату, в засобах масової
інформації було надруковано більше 100 різноманітних статей про обласну раду. Крім
цього є чимало згадок та заміток про скликання сесій, коментарі депутатів обласної
ради, тощо.
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Більшість матеріалів, що були надруковані були присвячені роботі сесій. Так як
вони відбувають регулярно та продуктивно вдавалося висвітлювати основні питання
порядку денного.
Також часто згадувалося про роботу постійних комісій обласної ради.
Варто зауважити, що ця співпраця реалізується з виданнями різних форм власності,
як муніципальними, так і приватними. Загалом вони представляють усі райони області,
таким чином вдалося охопити інформаційним забезпеченням усю область.
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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 четвертого обласного конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Нагадаємо, що для участі у
конкурсі було 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.
Враховуючи висновки експертної комісії та пропозиції дирекції і членів ради
Конкурсу, рада Конкурсу визнала переможцями 84 проекти з 81 місцевих рад 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 з благоустрою території, прибирання сміття і встановлення вуличного
освітлення;
– 12 проектів в галузі спорту;
– інші напрями – 7 проектів.
П’ятий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
було оголошено 11.02.2014 р. Тривав він до 29.08.2014 р. Для участі у п’ятому Конкурсі
подано 155 проектів від 118 місцевих рад, на суму 23,2 млн. грн., в т.ч. 11,2 млн. грн. – з
обласного бюджету, 6,7 млн. грн. – з місцевих бюджетів і 5,3 млн. грн. – від організаційпартнерів.
Найбільше проектів подано Богородчанським (28) і Тисменицьким (21) районами;
Найактивніші місцеві ради:
– Надвірнянська міська рада Надвірнянського району подала 19 проектів;
– Грабовецька сільська рада Богородчанського району – 4 проекти;
– Березівська сільська рада Тисменицького району – 3 проекти;
– і ще 13 місцевих рад – по 2 проекти.
Більшість переможців будуть здійснювати роботи по заміні вікон і дверей на
енергоощадні, ремонтні роботи – 85 проект;
– 38 проектів з благоустрою території, прибирання сміття і встановлення вуличного
освітлення;
– 22 проекти в галузі спорту;
– інші напрями – 10 проектів.
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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 других обласних конкурсів
“Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада” та “Краща
етнокультурна громада”.
Переможцями було визначено 10 місцевих рад, які у 2014 році отримали
850,0 тис. грн.
На треті обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна
громада” та “Краща етнокультурна громада” подано 12 заяв, з них на:
– “Краща спортивна громада” – подано 3 заяв;
– “Громада кращого довкілля” – подано 4 заяв;
– “Краща етнокультурна громада” – подано 5 заяв.
В загальному за чотири Конкурси підтримано реалізацію 250 проектів на суму
32,9 млн. грн., в т.ч. 17,1 млн. грн. – з обласного бюджету, 6,3 млн. грн. – з місцевих
бюджетів і 9,5 млн. грн. – від організацій-партнерів.
Порівняльна таблиця
участі органів місцевого самоврядування у обласних конкурсах проектів
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Показник
Кількість місцевих рад, які прийняли
участь
Кількість поданих проектів
Проекти у сфері:
Ремонт, заміна вікон і дверей у
дитсадках, школах, будинках
культури і ФАП-ах
Благоустрій території, прибирання
сміття, встановлення вуличного
освітлення, облаштування
водопроводів
Спорт
Інші
Загальна сума коштів на реалізацію
проектів, млн..грн.
в т.ч.:
обласний бюджет
місцеві бюджети
кошти організацій-партнерів

І-ий
ІІ-ий
конкурс конкурс

ІІІ-ій
конкурс

IV-ий
V-ий
конкурс конкурс

112

127

114

133

118

131

138

135

168

155

64

82

85

97

85

38

25

23

38

38

15
14

21
10

21
6

20
13

22
10

10,7

15,9

16,7

23,2

23,2

6,2
2,5
2,0

9,6
2,5
3,8

9,5
2,5
4,7

12,2
5,1
5,9

11,2
6,7
5,3
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Порівняльна таблиця
активності місцевих рад в обласних конкурсах проектів
Райони, міста
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тлумацький
Тисменицький
Івано-Франківськ
Болехів
Яремче
Всього

І-ий
конкурс

ІІ-ий
конкурс

ІІІ-ій
конкурс

IV-ий
конкурс

V-ий
конкурс

3
7
7
10
12
7
10
13
10
15
5
3
8
11
4
3
3
131

13
2
14
9
11
8
11
11
6
13
8
6
8
12
1
3
2
138

19
6
7
11
7
2
8
6
16
13
9
6
5
13
3
4
0
135

19
3
8
12
7
10
12
11
22
11
9
11
8
22
1
1
1
168

28
3
3
6
6
12
13
11
19
8
5
7
11
21
0
1
2
155
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9. Співпраця Івано-Франківської обласної ради
з органами місцевого самоврядування інших регіонів,
міжнародне співробітництво
3 грудня відбулося засідання асоціації сільських та селищних рад за участю
керівництва обласної ради, в ході якого було прийнято звернення, в якому сільські та
селищні голови від імені територіальних громад області засудили події, що відбулись в
ніч з 29 на 30 листопада на Європейській площі в м.Києві.
14 лютого в угорському місті Ніредьгаза відбулося 40-е засідання Ради
міжрегіонального об’єднання “Карпатський Єврорегіон”, в роботі якого взяла участь
українська делегація в складі голови Івано-Франківської обласної ради Василя
Скрипничука, голови Львівської обласної ради Петра Колодія, голови Закарпатської
обласної ради Івана Балоги, керуючого справами виконавчого апарату Закарпатської
обласної ради Михайла Поповича, голови бюджетного комітету обласної ради Василя
Брензовича.
24 квітня 2014 року Василь Скрипничук взяв участь у конференції з питань
децентралізації державної влади в Україні. Захід, організований Мінрегіонбудом і
Посольством Швейцарії в Україні, проходив за участі послів країн Євросоюзу,
представників ОБСЄ, експертів Ради Європи, вітчизняних фахівців, українських
парламентарів, а також представників місцевого самоврядування.
16 травня 2014 року голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук
взяв
участь
у
всеукраїнській
науково-практичній
конференції
“Місцеве
самоврядування – основа сталого розвитку України”, що відбулася в Національній
академії державного управління при Президентові України 16 травня 2014 року. Метою
конференції було обговорення актуальних питань державної політики щодо сталого
розвитку України та функціонування інституту місцевого самоврядування як основи
такого розвитку, визначення його сучасних тенденцій, стратегічних засад і
перспективних напрямів на основі аналізу й оцінки новітніх наукових концепцій
відповідно до наявного стратегічного потенціалу держави. У своїй доповіді Василь
Скрипничук розповів про участь органів місцевого самоврядування Івано-Франківської
області у різноманітних донорських проектах та програмах, а також про Програму
розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки.
20 травня 2014 року відбулася розширена нарада з питань децентралізації
виконавчої
влади
з
представниками
органів
місцевого
самоврядування
Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської та Тернопільської областей, яку
проводив Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
2 липня голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук провів зустріч
з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
4 липня відбулося засідання круглого столу з питань децентралізації та
територіального співробітництва, в якому взяв участь голова Івано-Франківської
обласної ради Василь Скрипничук. У засіданні також взяли участь Віце-прем’єр-міністр
Володимир Гройсман та Президент комітету регіонів Європейського Союзу Мішель
Лебран.
25 липня 2014 року у м. Батурині Чернігівської області відбулось чергове засідання
Правління Української асоціації районних та обласних рад. У засіданні взяли участь
голови обласних та районних рад, представники Верховної Ради України, Міністерства
фінансів України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Чернігівської
обласної державної адміністрації, Батуринської міської ради та міжнародних
організацій. Члени Правління Асоціації під час засідання опрацювали 14 питань порядку
денного та прийняли відповідні рішення. Основним обговорюваним питанням стало про
внесення змін до Конституції України. Голови рад підтримали ініціативу Президента
України щодо децентралізації влади в Україні, але запропонували, через низку
невідповідностей та суперечливих положень проекту Закону України “Про внесення
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змін до Конституції України”, взяти за основу проект нормативного-правового акту,
розроблений Міністерством регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України у співпраці з Всеукраїнськими асоціаціями органів
місцевого самоврядування.
28 липня 2014 року Василь Скрипничук зустрівся з американським професором
Шоном Робертсоном – професором інституту Джорджії, крім нього на зустрічі були
присутні також Олександр Фісун, політолог з Харкова та Олексій Войтичук, виконавчий
директор регіонального об`єднання Асоціації міст України. Основним питанням, що
обговорювалося під час візиту, було впровадження децентралізації влади в Україні та
вплив місцевого самоврядування на цей процес.
30 жовтня 2014 року перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький
зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Ярославом Дроздом. На
зустрічі було обговорено перспективи вступу України до Європейського союзу та були
висловлені слова підтримки з боку Генерального Консула. Олександр Левицький
висловив вдячність пану Ярославу за візит на Прикарпаття та всебічну підтримку
Польської держави українського народу в цей непростий час.
13 листопада 2014 року перший заступник голови обласної ради Олександр
Левицький спільно з головою облдержадміністрації Олегом Гончаруком зустрілися з
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Генриком Літвіном
та Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Ярославом Дроздом.
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10. Проведення днів депутата
та діяльність депутатів обласної ради
в адміністративно-територіальних одиницях області
Відповідно до рішення обласної ради від 10.12.2010. № 5-1/2010 «Про Єдиний день
депутата» та розпорядження голови обласної ради від 31.01.2011. № 24-р «Про
організацію діяльності депутатів в адміністративно-територіальних одиницях області»,
для здійснення депутатських повноважень депутатами обласної ради в
багатомандатному та одномандатних мажоритарних виборчих округах кожного третього
четверга місяця проводиться Єдиний день депутата в області.
У цей день з метою ефективнішого розв’язання життєво важливих питань
територіальних громад та мешканців області, спілкування з електоратом, депутати
обласної ради у виборчих округах та адміністративно-територіальних одиницях області
проводять особистий прийом виборців, приймають звернення та заяви громадян,
надають різноманітні консультації та роз’яснення, інформують про роботу обласної ради
та свою депутатську діяльність. Робота з виборцями в окрузі – один з найбільш
відповідальних обов'язків народних обранців. І не важливо – обраний він за партійним
списком чи безпосередньо по мажоритарному округу.
За звітний період проведено 12 Єдиних днів депутата в області, а від початку
обрання обласної ради шостого демократичного скликання депутати мали змогу
зустрітися з виборцями під час 46 таких днів.
Інформацію про свою роботу в округах депутати подають обласній раді. Загалом за
звітний період депутатами проінформовано про проведені 149 зустрічей та особистих
прийоми, на яких побувало 849 осіб. А відповідно від початку каденції обласної ради
шостого скликання, за інформацією, поданою обласній раді, таких зустрічей було понад
вісімсот (968) та здійснено особистий прийом понад семи тисяч (7143) громадян.
Серед найпоширеніших питань та проблем, з якими мешканці області звертаються
за допомогою до депутатів обласної ради, залишаються питання ефективності роботи
органів державної влади та комунальних структур, якість послуг, які вони надають.
Часто до депутатів звертаються за сприянням у оформленні юридичної документації,
врегулювання спорів. Вагома частина звернень пов’язана з питаннями надання
різноманітної благодійної допомоги на лікування, відновлення чи ремонт культових
споруд та інших об’єктів соціально-культурного призначення, проведення мистецьких
фестивалів та молодіжних заходів.
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11. Робота із депутатськими запитами,
зверненнями громадян
Відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статей 21-22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" протягом звітного
періоду депутати обласної ради використовували своє право на депутатські запити.
З початку скликання обласною радою прийнято 338 рішень за запитами депутатів.
Станом на 1 грудня поточного року виконано і знято з контролю 186 документів, що
складає 55,0 відсотків.
Проведений за звітний період аналіз вказує на суттєве зменшення кількості поданих
запитів (39 проти 71 у 2013 році). Однією із причин такого стану може бути завершення
в наступному році каденції ради, а звідси – й обмеженість термінів реалізації
депутатських запитів, а також виділення коштів з обласного бюджету для потреб АТО.
Відповідно до рішень обласної ради виконавцями депутатських запитів, прийнятих
у звітному періоді, визначені: обласна державна адміністрація – 28, керівництво
обласної ради – 5, прокуратура області – 3, інші установи та організації.
У своїх запитах депутати порушували такі питання:
– дотримання вимог чинного законодавства – 9 (23,1 відс.);
– ремонт доріг та комунікацій – 9 (23,1 відс.);
– порушення прав та законних інтересів громадян – 6 (15,4 відс.);
– виділення коштів з обласного бюджету для фінансування об'єктів соціальнокультурного призначення – 6 (15,4 відс.).
У період, за який надається звіт, правом на депутатський запит скористалися
25 депутатів, серед яких найактивнішими були: Тарас Парфан, Іван Шкіндюк, Василь
Попович, Манолій Піцуряк, Зінаїда Болюк, Степан Волковецький, Віктор Неміш.
Аналіз виконання депутатських запитів засвідчує їх певну дієвість. Позитивною та
ефективною стала практика проведення аналізу стану виконання депутатських запитів
на кожній сесії обласної ради.
У подальшому таку форму контролю слід вдосконалювати: депутатам і раді в
цілому необхідно більш зважено підходити до реальності виконання того чи іншого
запиту, а виконавчому апарату проводити конкретну роботу з виконавцями, глибоко
вивчати причини невиконання запитів та інформувати про це депутатів.
Станом на 1 грудня залишилося невиконаними 45 відс. прийнятих з початку
скликання рішень про депутатські запити. До завершення каденції ради шостого
демократичного скликання ця цифра суттєво не зміниться, а порушені у запитах
проблеми й надалі вимагатимуть свого вирішення. Тому обласній раді сьомого
демократичного скликання доцільним було би продовжувати здійснювати контроль за
реалізацією
депутатських запитів,
що
забезпечить наступність у роботі
представницького органу влади.
За період з 01.12.2013 року по 21.11.2014 року до обласної ради надійшло
1381 звернення жителів краю. За звітний період головою обласної ради проведено
9 прийомів громадян з особистих питань, на яких прийнято 62 мешканці краю.
У зверненнях громадяни порушили 1389 питань, що стосувалися зокрема:
– надання матеріальної допомоги для лікування, в тому числі складного
оперативного лікування в науково-медичних закладах держави та інші питання
соціального захисту (1037);
– АПК та земельних відносин (28);
– економічної, цінової політики, інвестицій, регіональної політики, будівництва та
підприємництва (11);
– фінансової, податкової, митної політики (1);
– комунального і шляхового господарства (43);
– забезпечення житлом (30);
– транспорту і зв’язку (2);
– науки і освіти (12);
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– культури та культурної спадщини, туризму (18);
– сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (7);
– охорони здоров’я (10);
– екології та природних ресурсів (23);
– праці та заробітної плати (67);
– забезпечення законності та охорони правопорядку (47);
– діяльності місцевих органів самоврядування та держадміністрацій (19);
– діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин (3);
– інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (1);
– обороноздатності, суверенітету, міждержавних відносин (7);
– інші (23).
Найбільше звернень від жителів області надійшло з м. Івано-Франківська – 406,
Надвірнянського району – 115, Коломийського району – 95, Снятинського району – 93,
Долинського району – 88, Тисменицького району – 76, Косівського району – 71,
Верховинського району – 68, м. Калуша – 63, Богородчанського району – 59, Калуського
району – 48, Галицького району – 47, Тлумацького району – 44, Городенківського району
– 29, Рожнятівського району – 20, Рогатинського району – 15, м. Коломиї – 15,
м. Болехова – 14, м. Яремче – 9, з інших областей – 4, надійшло електронною поштою – 2.
За відповідний період проведено 37 засідань дорадчої комісії обласної ради з питань
виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови обласної
ради, на яких розглянуто 907 заяв жителів області і виділено 1 161 350 (один мільйон сто
шістдесят одна тисяча триста п’ятдесят) гривень, в тому числі, виділено матеріальну
допомогу 97 учасникам АТО та постраждалим під час протестних акцій на Майдані,
жителям Криму, які тимчасово проживають на Прикарпатті, на суму 392 000 (триста
дев’яносто дві тисячі) 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
Четверта субота листопада в Україні визнана Днем пам'яті жертв голодоморів.
Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щорічно в цей день
проводиться всеукраїнська акція «Запали свічку».
Івано-Франківська обласна рада на своїй сесії прийняла заяву щодо вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Зокрема було наголошено: «Курс України на Європу має бути незмінним. Історія
дала українцям важкий урок. Ми пам’ятаємо, що означає бути бездержавною нацією,
приєднаною до імперії. Вшановуючи пам’ять невинно вбитих мільйонів українців
заявляємо: повороту назад не буде. Ми за європейські цінності, за пошанування
людського життя – як найбільшого блага. Це можливе тільки в суверенній державі з
власним політичним курсом.»
1 січня 2014 року голова обласної ради Василь Скрипничук відвідав рідне село
Степана Бандери Старий Угринів на Калущині, де традиційно відбувається вшанування
пам`яті лідера ОУН. Крім цього, відбулися урочистості біля пам’ятника Степанові
Бандері на Європейській площі у місті Івано-Франківську за участі духовенства,
громадськості, учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів.
9 березня на площі перед адмінбудинком в Івано-Франківську відбулося
вшанування 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. На віче виступив голова
обласної ради Василь Скрипничук та зачитав уривок із привітання, прийнятий обласною
радою на попередній сесії: «200 років тому нашому народові було дароване життя
великого Кобзаря Тараса Шевченка, який зробив для розвитку та становлення
української нації чи не більше за будь-якого українського політичного діяча, відродив у
ній національну самоповагу та прагнення до самостійного та державно-політичного
існування. Тому пам’ятаймо заповіти, які посилав у глибини майбутнього великий
Шевченко.»
Напередодні Дня Конституції 28 червня відбулася урочиста академія в приміщенні
обласної філармонії. На захід були запрошені представники інтелігенції, влади, освітяни,
молодь. Василь Скрипничук виступив перед гостями та привітав мешканців
Прикарпаття зі славним святом державного стягу, що зараз майорить як ніколи гордо на
території України.
19-20 липня в селі Липа на Долинщині проходив традиційний фестиваль «Яворина»,
на який щороку з’їжджаються націоналісти та патріоти з усієї України, щоб на власні очі
побачити місце, де колись розташовувався вишкільний табір ОУН-ців. Цьогоріч в
програмі фестивалю були змагання з волейболу, стрільби, шахів, а також показові
виступи прикарпатських богатирів, зокрема Назара Павліва. Крім цього, усі бажаючі
могли безпосередньо позмагатися у перетягуванні канату, перенесенню гир, інших
богатирських вправах. Голова обласної ради Василь Скрипничук виступив на відкритті
волейбольного турніру та побажав учасникам вдалої гри та успіху.
23 серпня в Україні традиційно відзначають День Українського прапора як символу
Української держави. І не випадково, що його відзначення відбувається напередодні Дня
Незалежності, підводячи таким чином єднання обох надзвичайно важливих в Україні
свят. В обласному центрі зранку відбулося урочисте підняття величного державного
стягу на одній з головних площ Івано-Франківська – Вічевому Майдані. Голова
Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук спільно з владою,
військовослужбовцями, громадськістю вивісили прекрасне синьо-жовте полотно, як
символ перемоги, під яким воюють вояки на Сході України.
24 серпня відбулися численні святкові заходи, приурочені 23-ій річниці
Незалежності України. Василь Скрипничук звернувся до українців із закликом цінувати
та оберігати нашу незалежність, яка дуже непростою ціною нам далася та служить
дороговказом до мети, яка зараз є єдиною для всіх громадян.
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13. Кореспонденція обласної ради
За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 5494 документів
від юридичних осіб, з них:
– 1541 від сільських, селищних, міських міст районного значення рад та їх
виконавчих комітетів;
– 941 з обласної державної адміністрації;
– 799 від постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів обласної ради;
– 506 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад міст
обласного значення;
– 254 з Верховної Ради України;
– 235 від обласних установ та організацій;
– 218 від підприємств області;
– 187 від громадських організацій;
– 151 від судових органів, прокуратури;
– 101 з лікувальних, санітарно-епідеміологічних та санаторно-курортних закладів;
– 90 з Кабінету Міністрів України та міністерств України;
– 82 від вищих, середніх спеціальних учбових закладів, шкіл, проектних інститутів
та інших навчальних закладів;
– 71 від установ та організацій культури області;
– 69 від установ та організацій інших областей України;
– 48 від народних депутатів України;
– 16 від релігійних громад, духовних семінарій, монастирів, консисторій та ін.
Серед вхідної кореспонденції 1687 склали заяви, звернення депутатів обласної ради,
846 листів стосувалися фінансування, бюджету, виділення коштів, 517 – з питань
управління майном, приватизації, надання приміщень в оренду, 276 – з питань
нагородження, 239 – з питань організаційного та інформаційно-аналітичного
забезпечення, 232 – законів України, 78 – з питань проведення засідань, нарад, сесій,
презентацій, 60 – з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства, 62 – з питань
видачі погоджень для надання ліцензій на гірничі відводи, 54 – з питань екології та
природокористування, охорони навколишнього природного середовища, 49 – з питань
соціального захисту та пенсійного забезпечення, 43 – з питань житлово-комунального
господарства, архітектури, будівництва, 39 – з земельних питань, встановлення та зміни
меж, 35 інформаційних запитів, 27 – з питань економічних реформ, промисловості та ін.
За звітний період від обласної ради відправлено 1592 листи.
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14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації
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.
При підготуванні відповідей на запити на інформацію працівники виконавчого
апарату обласної ради у своїй роботі керуються “Порядком реалізації права на доступ до
публічної інформації за інформаційним запитом в Івано-Франківській обласній раді”,
Регламентом Івано-Франківської обласної ради та новою редакцією Інструкції з
діловодства в обласній раді, які розроблені відповідно до законів України “Про доступ
до публічної інформації”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ
до публічної інформації".
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 забезпеченням доступу до публічної інформації, розглядом, опрацюванням, обліком,
систематизацією, аналізом, контролем запитів на інформацію, наданням консультацій
щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять
до обласної ради та її виконавчого апарату.
З метою покращення роботи із запитами на інформацію, внесенням змін до
нормативно-правової бази, котра регламентує роботу із ними, працівники 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, прочитали курс лекцій для посадових осіб
місцевого самоврядування – відповідальних за доступ до публічної інформації із цієї
тематики.
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 працівників виконавчих апаратів районних, міських рад,
відповідальних за роботу із запитами на інформацію, 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.
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» питання,
які вносилися на розгляд сесій обласної ради, своєчасно розміщувались на інтернетсторінці 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.
Також у зв’язку із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та
Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до частини другої
статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” у розділах
“Обласна рада/Голова обласної ради” та “Обласна рада/заступники голови”
інтернет-сторінки обласної ради створено підрозділи “Декларація про доходи”, де
оприлюднені декларації про доходи керівництва ради за минулі роки.
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За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 30 інформаційних
запитів: від фізичних осіб – 16, юридичних осіб – 14, в тому числі найбільша кількість
запитів надійшло від громадських організацій.
4 інформаційних запити надійшли поштою, 22 – електронною поштою, 4 – подано
особисто, із них 2 – усно.
З них:
– надано роз’яснення – на 6 запитів;
– вирішено позитивно – 23 запитів.
1 інформаційний запит стосувався персональних даних посадових осіб, 1 – засад
державної мовної політики, 1 – результатів персонального голосування депутатів
обласної ради, 7 – оренди комунального майна, 12 – надання копій документів, 4 –
надання інформації про роботу депутатів обласної ради, копій їх звітів про роботу в
округах, 2 – надання інформації про роботу та розмір фінансування з обласного бюджету
установ та закладів комунальної власності, 2 – надання інформації про осіб, що
отримали адресну матеріальну допомогу у 2013 році.
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
Одним із основних напрямів діяльності Івано-Франківської обласної ради є
здійснення повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області з метою збереження та підвищення ефективності
використання майна об’єктів права комунальної власності. З цією метою розроблені та
затверджені всі необхідні нормативно-правові рішення, налагоджено належний облік,
звітність і контроль.
На сьогоднішній день матеріальну основу місцевого самоврядування обласного
рівня складають 110 юридичних осіб, із них в управлінні обласної державної
адміністрації – 101 юридична особа та 75 будівель та приміщень, що перебувають у
користуванні юридичних осіб державної форми власності та громадських організацій на
правах оренди та оперативного управління. 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». Цим
рішенням зобов’язано обласну державну адміністрацію та постійні комісії обласної ради
відповідно до їх повноважень подати проекти рішень про внесення змін до статутів
(положень) підприємств, установ, організацій.
Станом на 1 грудня 2014 року обласною радою затверджено у новій редакції статути
54 юридичних осіб. Для порівняння за аналогічний період 2013 року було прийнято
лише 7 рішень обласної ради про затвердження в новій редакції статутів підприємств,
установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Гальмується процес затвердження статутів закладів освіти. Так, із 29 юридичних осіб
затверджено у новій редакції статути тільки двох.
Відповідно до «Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з
посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області» від 25.06.2013. № 975-22/2013 керівників підприємств,
установ, організацій зобов’язано привести трудові відносини у відповідність до
Положення. Станом на 1 грудня п.р. укладено 32 контракти з керівниками підприємств,
установ і організацій. За відповідний періодом 2013 року було укладено лише 2
контракти. Робота з укладення контрактів продовжується, питання про призначення на
посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області будуть розглядатися і на цьому
пленарному засіданні.
З метою підвищення ефективності використання комунального майна обласною
радою проводиться робота по передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.
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 сприяє підвищенню ефективності його використання, а відтак
збільшенню обсягів надходжень до бюджету від оренди. Так, станом на 1 грудня
2014 року надходження від оренди склали 5800,0 тис. грн., з яких до загального фонду
обласного бюджету перераховано 3500,0 тис. грн., що складає 112,4% до визначеного
обласним бюджетом завдання на 2014 рік. Крім того, обласною радою забезпечено
перерахування частини орендної плати до Державного бюджету як податку на додану
вартість в сумі 1200,0 тис. грн. та балансоутримувачам – 1100,0 тис. грн.
На сьогоднішній день обласною радою здійснюється контроль за 342 чинними
договорами оренди нерухомого майна, із них: 1 договір оренди цілісного майнового
комплексу, 75 договорів з бюджетними організаціями. Загальна площа переданого в
оренду майна складає 62586,8 кв. м, і з них 7387,3 кв. м – площа цілісного майнового
комплексу, 32625,7 кв. м. – у використанні бюджетних установ.
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Також проводиться робота з укладення нових договорів оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області. Упродовж звітного
періоду укладено 44 нових договори оренди (22 договорів оренди за результатами
конкурсу (аукціону) та 22 договори з орендарями, що мають право на оренду без
проведення конкурсу (аукціону)).
Станом на 1 грудня 2014 року проведено 24 конкурси (аукціони) на право оренди
майна та 69 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки об’єктів
оренди та забезпечено їх рецензування.
Обласною радою здійснюється постійних контроль за своєчасною сплатою до
обласного бюджету та проводиться претензійно-позовна робота із захисту інтересів
громади. Так, надіслано 25 претензій та 50 попереджень про погашення заборгованості з
плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області.
Принцип публічності в орендних відносинах здійснюється через висвітлення на
web-сторінці обласної ради та в газеті «Галичина» інформаційних повідомлень щодо
проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна, конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності, а також проектів регуляторних актів з питань оренди майна.
Рішенням обласної ради від 30.04.2014. № 1252-28/2014 затверджено Програму
приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
на 2014-2016 роки та Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, що підлягають приватизації, згідно з яким приватизації підлягають
13 об’єктів.
Протягом звітного періоду відповідними рішеннями обласної ради затверджено
висновки про вартість продажу 13 об’єктів на суму 7259,7 тис. грн.
Станом на 1 грудня 2014 року продано 5 об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області (2 шляхом викупу, 3 на аукціоні), надходження від
приватизації склали 2436,2 тис. грн. Кошти, одержані внаслідок відчуження
комунального майна, є комунальною власністю та зараховуються до спеціального фонду
обласного бюджету.
На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині
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 68 рішень з майнових питань.
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16. Висвітлення діяльності обласної ради
в засобах масової інформації
Окрім забезпечення ефективної роботи Івано-Франківської обласної ради,
використовувалися також і методи по якісному висвітленню її діяльності в обласних та
загальнодержавних засобах масової інформації.
Основними інформаційними приводами слугували передусім засідання сесій, що
відбувалися регулярно протягом 2014 року. Обласне телебачення «Галичина» завжди
веде пряму трансляцію засідань ради, таким чином глядачі мають можливість наживо
слідкувати за перебігом подій як в аналоговому форматі, так і в цифровому.
Варто додати, що ОТБ «Галичина» завжди вело прямі репортажі з головних центрів
подій в Україні. На початку року це були виїзні сесії на Майдані Незалежності в м.Києві,
згодом це поїздка з Василем Скрипничуком в зону АТО до місця дислокації 5-го
батальйону територіальної оборони «Прикарпаття». Все це робилося з метою
інформування мешканців Прикарпаття про роботу обласної ради в найпотрібніші
моменти протягом звітного періоду.
Також вищезгадані події були опубліковані на регіональних телевізійних каналах.
Окрім цього, щомісяця проводилися прес-конференції Василя Скрипничука, де
подавалася інформація про діяльність обласної ради за попередній місяць та коментарі
щодо актуальних подій. Так, зокрема, йшлося про реформу щодо децентралізації влади,
кадрові призначення, вибори до Парламенту, пільги учасникам бойових дій тощо.
В рамках співпраці з засобами масової інформації було укладено близько 40
договорів з різними виданнями для публікації в них звернень, рішень чи заяв обласної
ради, прийнятих на сесіях, або ж висловлювалися думки з боку керівників обласної ради
на ті чи інші питання.
Для цього діє спеціальна програма по висвітленню діяльності обласної ради, до якої
долучилися основні засоби масової інформації області. Це і телевізійні, і газетні видання
різних форм власності, різних регіонів області.
Завдяки цьому було опубліковані основні віхові рішення, що приймалися протягом
року.
Не були залишені без висвітлення і засідання постійних комісій обласної ради.
Найбільш прикутою увага була до комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій, де активно обговорювалися пропозиції та зміни до бюджету. Також це були
комісії з питань охорони здоров`я, сім'ї, материнства та дитинства, з питань
національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації,
книговидання і свободи слова, з питань освіти і науки.
Але для того, щоб кожна важлива інформація, яка може бути корисна
громадськості,
була
опублікована,
діє
офіційний
сайт
обласної
ради
(http://www.orada.if.ua), де кожен завдяки зрозумілій навігації може знайти потрібну
інформацію.
Тут розміщують проекти рішень, що вносяться на розгляд чергової сесії обласної
ради, також це інформація про всіх депутатів обласної ради, про всіх працівників
виконавчого апарату, нормативно-правові документи, що визначають діяльність ради.
Також сайт оприлюднює основні новини про діяльність голови, заступників та
працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради.
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17. Прогнозовані перспективні завдання для обласної ради у 2015 році
Основним пріоритетом діяльності Івано-Франківської обласної ради шостого
демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток місцевого самоврядування
на Прикарпатті, активна участь в його реформуванні, а також в реалізації та поглибленні
започаткованих та напрацюванні нових ініціатив.
Серед першочергових завдань Івано-Франківської обласної ради на 2015 рік можна
визначити:
– забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування шляхом розширення обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування і
запровадження нових форм підтримки місцевих громад на конкурсній основі;
– створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних територіальних громад;
– 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, дотримання
Кабінетом Міністрів України своїх фінансових зобов'язань;
– виконання рішення обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014 "Про Стратегію
розвитку області на період до 2020 року";
– підготовка та прийняття регіональної цільової програми розвитку, ремонту та
утримання автомобільних доріг області на 2015-2018 роки;
– сприяння в організації проведення у вересні 2015 року в м. Івано-Франківську
шостої сесії Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви на тему “Жива
парафія – місце зустрічі з живим Христом”;
– ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних громад
області. Домагатися реалізації статутних вимог комунальними підприємствами обласної
ради;
– неухильне виконання рішення обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 "Про
Обласну програму підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали участь в Антитерористичній
операції в східних областях України";
– подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії обласної ради
стану виконання рішень, прийнятих на виконання депутатських запитів;
– відзначення 25-річчя утворення Івано-Франківської обласної ради демократичного
скликання.

66

18. Робота обласної ради в час Революції Гідності та зовнішньої агресії
15 листопада 2013 року відбулося перше пленарне засідання двадцять п’ятої сесії
обласної ради, на якому депутати висловили свою підтримку підписання Угоди про
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, прийнявши відповідне звернення.
У зверненні обласної ради, яке адресоване Президенту України В. Януковичу,
Прем’єр-міністру України М. Азарову та Голові Верховної Ради України В. Рибаку,
депутати Івано-Франківської обласної ради висловили стурбованість тривожною
ситуацією, яка склалася у питанні підписання у листопаді 2013 року Угоди про
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Висловлюючи думку виборців
краю, депутати заявили, що європейський курс України не має альтернативи, а тому
будь-яке зволікання з прийняттям необхідних документів не має виправдання. Депутати
обласної ради закликали Президента України В. Януковича та Верховну Раду України
докласти зусиль та зробити все від них залежне для реалізації європейського курсу
держави, гарантованого Конституцією України. На переконання депутатів, непідписання
Угод з Європейським Союзом є зрадою національних інтересів України, і
відповідальність за це, у першу чергу, ляже на Президента України. Також депутати
обласної ради наголосили, що у випадку непідписання Угод з Європейським Союзом
громада Івано-Франківщини, яку вони представляють, вдасться до масових протестних
акцій в межах Конституції України.
26 листопада 2013 року в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулося
позачергове друге пленарне засідання двадцять п’ятої сесії обласної ради, на яке
зібралося 68 депутатів. Також були присутні народні депутати України, студенти,
активісти та всі прихильники євроінтеграційного курсу України.
Разом із обласною радою на Вічевому майдані провели свої сесії Рогатинська,
Рожнятівська та Тисменицька районні ради. На сесії депутати прийняли рішення “Про
суспільно-політичну ситуацію в Україні та перспективи євроінтеграції”, в якому
депутати вимагали від Верховної Ради України провести 27 листопада 2013 року
позачергову сесію, на якій необхідно прийняти закони України про заборону
вибіркового правосуддя, про можливість лікування за кордоном осіб, засуджених до
позбавлення волі, про прокуратуру та про імпічмент Президента України. Також
депутати вимагали від Президента України В. Януковича та Верховної Ради України
терміново вчинити всі необхідні дії для підписання на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада
2013 року Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та вимагали від
Президента України В. Януковича невідкладно припинити повноваження Прем'єрміністра України М. Азарова і прийняти рішення про його відставку. Зазначеним
рішенням депутати також вимагали від управління Міністерства внутрішніх справ
України в області, управління Служби безпеки України в області, прокуратури області
та звернулися до керівників підприємств, установ, організацій області щодо
неперешкоджання проведенню в населених пунктах області масових акцій на підтримку
євроінтеграції, в тому числі й акції “Євромайдан”, не перешкоджати мешканцям краю в
реалізації їх конституційного права на свободу зібрань, права на мирний протест на всій
території України.
Також на цьому засіданні депутати прийняли звернення до Європейського
Парламенту, Ради Європи, Європейської комісії, Посла Європейського Союзу в Україні
п. Я. Томбінського, в якому вони заявили про рішучий намір відстояти
євроінтеграційний напрям розвитку України та від імені мешканців Прикарпаття
висловили подяку Європейському Парламенту та його Президентові пану Шульцу, Місії
Європарламенту в особі Пета Кокса та Александра Квасьневського, Високому
представникові ЄС із закордонних справ і безпекової політики пані Кетрін Ештон, Послу
Європейського Союзу в Україні пану Я.Томбінському, усім європейським дипломатам
за великі зусилля, докладені у справі входження України до Європейського Союзу.
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На позачерговому другому пленарному засіданні двадцять п’ятої сесії обласної ради
депутати також підтримали Резолюцію Народного Віча “За європейську Україну!”, яке
відбулося у неділю, 24 листопада 2013 року, у Києві на Європейській площі.
29 листопада 2013 року відбулося третє пленарне засідання двадцять п’ятої сесії
обласної ради. На сесії розглянуто більше сорока питань порядку денного. Першим
прийнятим рішенням депутатів обласної ради було “Про використання прапора
Європейського Союзу на території Івано-Франківської області”. Депутати змусили
керівника управління Міністерства надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області
виконати доручення президії обласної ради щодо забезпечення наявності намету для
обігріву людей на Вічевому Майдані в м. Івано-Франківську.
Також обласна рада прийняла звернення до Президента України та Верховної Ради
України щодо не підписання Угоди про Асоціацію та зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом у Вільнюсі, в якому депутати засудили дії влади, яка пішла
всупереч волі переважної більшості населення, проігнорувавши сотні майданів у всіх
областях України, на які вийшли сотні тисяч українців. Висловлюючи позицію громади
області, Івано-Франківська обласна рада заявила про рішучий протест щодо зміни
конституційних засад зовнішньої та внутрішньої політики України та вступу до Митного
союзу.
30 листопада 2013 року відбулася президія обласної ради, на якій було прийнято
рішення “Про суспільно-політичну ситуацію в області”. Зазначеним рішенням члени
президії схвалили заяву, в якій йшлося про ганебні дії державної влади, котрі перейшли
всі межі здорового глузду, влаштувавши кривавий розгін озброєними представниками
державної влади мирних зібрань людей, та розцінили це вже не лише як порушення прав
людини, але й як злочин. Також цим рішенням члени президії звернулися до керівництва
управління Міністерства внутрішніх справ України в області з вимогою про
забезпечення правопорядку і неперешкоджання виїзду з автомагістралей м. ІваноФранківська та Івано-Франківської області шляхом встановлення блок-постів та щодо
забезпечення охорони Максима Кицюка, який перебував на лікуванні в обласній
клінічній лікарні. Доручили голові обласної ради В. Скрипничуку звернутися до голів
Львівської та Тернопільської обласних рад з пропозицією провести зустріч з
керівниками політичних партій та громадських організацій області щодо координації та
узгодження дій, а також виділити з фонду голови обласної ради кошти в сумі 10 тис. грн.
на лікування студента-заочника ПНУ ім. В. Стефаника Максима Кицюка, на якого
напередодні було вчинено напад. Звернутися до засобів масової інформації області щодо
оперативного висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території області і в Україні
загалом.
Також цим рішенням члени президії запросили депутатів місцевих рад області
I-VI демократичних скликань на позачергові сесії рад 1 грудня 2013 року біля
адміністративного будинку на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську.
1 грудня 2013 року відбулися збори депутатів Івано-Франківської обласної,
районних, міських рад, на яких прийнято резолюцію про суспільно-політичну ситуацію
в області. Депутати схвалити заяву, в якій вони від імені територіальної громади області
висловлюють обурення подіями, що відбулися з 29 на 30 листопада на Європейській
площі у м. Києві, засудили кривавий розгін озброєними представниками державної
влади мирних зібрань. У зв'язку з продовженням мирних акцій протесту депутати
звернулися до керівництва Міністерства внутрішніх справ України та його структурних
підрозділів на місцях із закликом не виконувати злочинні накази, не вчиняти жодні акти
насильства щодо мирних громадян та не брати участі у спробах розгону мирних акцій
протесту на всій території України.
Також депутати звернулись до усіх громадян України – членів Партії регіонів із
закликом покинути ряди цієї політичної сили, здати партійні квитки політсили, яка
сформувала уряд, котрий знехтував усіма принципами демократичного суспільства та
силою розганяє мирні протести.
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У цій резолюції депутати також звернулися до керівників держав – членів
Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав
про застосування санкцій до Президента України та уряду Януковича-Азарова, а до
Президента України та Прем'єр-міністра України – з вимогою подати у відставку.
3 грудня відбулося засідання асоціації сільських та селищних рад за участю
керівництва обласної ради, на якому було прийнято звернення щодо подій в ніч з 29 на
30 листопада 2013 року на Європейській площі у м. Києві.
10 грудня 2013 року біля адміністративного будинку обласної ради на
вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську відбулося засідання позачергової двадцять
шостої сесії обласної ради.
Під час позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради було прийнято рішення
про висловлення недовіри від імені територіальних громад краю Івано-Франківській
обласній державній адміністрації та визнання таким, що втратило чинність, рішення
Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 11.07.1997 р. “Про
делегування повноважень”.
Цим рішенням депутати доручили постійним комісіям та виконавчому апарату
Івано-Франківської обласної ради до 31 грудня 2013 року виконувати повноваження,
визначені статтею 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також
створити у складі виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради виконавчий
комітет, якому доручити з 1 січня 2014 року виконувати повноваження, передбачені
статтею 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Також депутати звернулися до Верховної Ради України з вимогою здійснити на
законодавчому рівні реформування системи місцевого самоврядування, передбачивши
утворення виконавчих органів обласних та районних рад. Цим рішенням також депутати
створили у складі управління майна спільної власності територіальних громад області
Івано-Франківської обласної ради відділ матеріально-технічного забезпечення та
доручили цьому відділу взяти на баланс усі будівлі, що належать до спільної власності
територіальних громад області, які використовуються органами державної влади. Також
депутати доручили управлінню майна спільної власності територіальних громад області
до 1 січня 2014 року подати на розгляд обласної ради проект рішення про використання
приміщень спільної власності територіальних громад Івано-Франківської області.
На цьому засіданні депутати прийняли рішення “Про суспільно-політичну ситуацію
в Україні”, в якому вони схвалити заяву обласної ради, звернулися до керівників
держав – членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, інших
демократичних держав про застосування санкцій до Президента України та уряду
Януковича-Азарова, звернулися до Президента України та Прем'єр-міністра України з
вимогою подати у відставку, звернулися до членів Партії регіонів із закликом про вихід
з партії, рекомендували працівникам державних органів влади не використовувати як
символіку у службових приміщеннях портрети Віктора Януковича, звернулися до
працівників силових структур із застереженням щодо недопущення неправомірних дій
відносно своїх співвітчизників під час проведення мирних акцій протесту, координувати
дії місцевих рад області щодо організації виїзду представників територіальних громад
області до м. Києва та звернулися до засобів масової інформації області щодо
оперативного висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території області та в
Україні загалом.
У заяві депутати ще раз засудили ганебні дії державної влади, що відбулися з 29 на
30 листопада на Європейській площі у м. Києві та у зв'язку з продовженням мирних
акцій протесту, звернулись до керівництва Міністерства внутрішніх справ України та
його структурних підрозділів на місцях із закликом не виконувати злочинні накази, не
вчиняти жодні акти насильства щодо мирних громадян та не брати участі у спробах
розгону мирних акцій протесту на всій території України. Також звернулись до усіх
представників засобів масової інформації із закликом об'єктивно та неупереджено
висвітлювати події, що відбуваються в Україні, не дезінформувати громадян та не
замовчувати факти вчинення насильства й неправомірних дій до активістів протестного
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руху та мирних громадян, які їх підтримують. Депутати Івано-Франківської обласної
ради, представляючи інтереси майже півторамільйонного населення області, виражаючи
його європейські устремління, застерегли органи державної влади від необдуманих дій,
спрямованих проти Українців, та у випадку продовження застосування силових методів
відносно протестуючих громадян залишили за собою право вдаватись до громадянської
непокори та до загальнодержавного попереджувального страйку. Депутати обласної
ради також звернулися до усіх місцевих рад області з пропозицією провести у м. Києві
сесії місцевих рад області з розгляду питання про суспільно-політичну ситуацію в
Україні.
Також на цьому засіданні було внесено проект рішення про недовіру голові
обласної державної адміністрації Василю Чуднову. Під час таємного голосування в залі
було зареєстровано 60 депутатів обласної ради, проте свої голоси за недовіру віддали
тільки 54 із них. Таким чином, рішення не було прийнято.
12 грудня 2013 року відповідно до рішення першого пленарного засідання
позачергової двадцять шостої сесії Івано-Франківської обласної ради на Майдані
Незалежності у місті Києві відбулося друге пленарне засідання.
На ньому були присутні 60 депутатів, які одноголосно прийняли рішення “Про
підтримку вимог майдану”, в якому йдеться, що Івано-Франківська обласна рада
висловлює підтримку вимог Всеукраїнського Євромайдану у м. Києві та вважає ІваноФранківську обласну раду невід’ємною частиною Всеукраїнського Євромайдану у
м. Києві.
Депутати Івано-Франківської обласної ради продовжили проведення безстрокового
другого пленарного засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради
17 грудня 2013 року в м. Києві, на якому прийняли рішення “Про неприпустимість
підписання угоди про вступ до Митного союзу”, в якому вирішили вважати
неприпустимим підписання угоди про вступ до Митного союзу та визнати будь-які дії
керівництва держави щодо підписання угоди про вступ до Митного союзу такими, що
суперечать Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України”.
Івано-Франківським окружним адміністративним судом було відкрито провадження
в адміністративній справі за позовом заступника прокурора Івано-Франківської області
Я. Вітюка до Івано-Франківської обласної ради про визнання протиправним та
скасування рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.12.2013. № 1139-26/2013
“Про втрату чинності рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від
11.07.1997 р. “Про делегування повноважень” та створення у складі виконавчого апарату
Івано-Франківської обласної ради виконавчого комітету”.
17 січня 2014 року президія Івано-Франківської обласної ради висловила
стурбованість через ситуацію в Парламенті.
Зважаючи на тривожне пленарне засідання Верховної Ради, голова ІваноФранківської обласної ради Василь Скрипничук скликав президію, щоб обговорити
основні проблеми, які виходять з останніх голосувань. Насамперед голова обласної ради
коротко охарактеризував новоприйняті закони і покарання, що за ними слідують,
зокрема тих, що стосуються мирних протестуючих на акціях громадянської непокори,
автомайдану тощо. Присутні на президії представники депутатських фракцій висловили
незгоду із явними антидемократичними законами і з тими наслідками, що за ними
слідують.
21 січня 2014 року депутати продовжили проведення безстрокового другого
пленарного засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради, на якому
розглянули питання “Про суспільно-політичну ситуацію в державі”. Цим рішенням
обласна рада вирішила: підтримати боротьбу Українського народу за збереження
державної незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного ладу та
гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України;
підтримати План дій Майдану та опозиційних сил, який було затверджено рішенням
Майдану від 19.01.2014 року; вважати закони, прийняті у неконституційний спосіб
Верховною Радою України 16 січня 2014 року, такими, що суперечать Конституції
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України та чинному законодавству і звужують права людини, а також звернутися до
Верховної Ради України з пропозицією скасувати їх; висловити повагу до позиції
Українських Церков щодо єдності з народом; засудити дії Міністерства культури
України щодо Української Греко-Католицької Церкви та вважати їх такими, що
порушують вимоги законодавства України про свободу совісті та релігійні організації і
спрямовані проти всіх Українських традиційних церков; вимагати від Президента
України та центральних органів виконавчої влади негайного зупинення застосування
сили проти громадян України та невідкладно розпочати діалог з метою подолання
системної загальнодержавної кризи; підтримати вимоги опозиційних сил та
євромайданів по всій Україні щодо:
– дострокових виборів Президента України та Верховної Ради України;
– відставки уряду Азарова;
– притягнення до кримінальної відповідальності винних у побитті мирних
демонстрантів та представників засобів масової інформації;
– звільнення від переслідування усіх учасників мирних акцій протесту, зокрема
мешканців Івано-Франківської області;
– звільнення усіх політичних в'язнів;
– підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році.
Визнаючи необхідність посилення захисту життя та здоров'я громадян, інтересів
суспільства і держави, надавати допомогу та підтримку у створенні та діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку та звернутися до правоохоронних та судових органів області з вимогою не виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази, дотримуватись норм Конституції України та вимог
законодавства України.
22 січня 2014 року в м. Києві відбулися збори депутатів Івано-Франківської
обласної ради, на яких депутати вирішили засудити дії Міністерства внутрішніх справ
України, які призвели до загибелі 21-22 січня 2014 року учасників Євромайдану в місті
Києві.
25 січня 2014 року відбулося продовження безстрокового другого пленарного
засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради, на якому було прийнято ряд
важливих рішень. У рішенні “Про звернення до правоохоронних органів області”
депутати вимагали зобов'язати начальника управління Міністерства внутрішніх справ
України в області, його першого заступника та заступників, начальників підрозділів
забезпечити до 26 січня 2014 року відкликання усього особового складу органів
внутрішніх справ до їх постійного місця дислокації в Івано-Франківській області та
заборонити до 30 квітня 2014 року відряджати до м. Києва та інших міст України
особовий склад органів внутрішніх справ.
У рішенні “Про звернення до членів Партії регіонів” депутати вимагали заборонити
на території Івано-Франківської області діяльність і використання символіки Партії
регіонів та Комуністичної партії України як таких, що суперечать національним
інтересам та порушують права і свободи громадян України, та звернутися до головного
управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації місцеві організації Партії
регіонів та Комуністичної партії України.
Також обласна рада прийняла рішення використовувати червоно-чорний прапор та
прапор Ради Європи як частину символіки Івано-Франківської області, яка відображає
історичні, культурні, соціально-економічні та інші територіальні особливості і традиції
всієї Івано-Франківської області.
Також 25 січня обласна рада прийняла рішення “Про утворення Загону народної
самооборони як органу муніципальної дружини Івано-Франківської обласної ради”,
відповідно до якого був утворений Загін народної самооборони як орган муніципальної
дружини Івано-Франківської обласної ради. Загону народної самооборони було
доручено забезпечити охорону адміністративних приміщень Івано-Франківської
обласної ради, а також охорону громадського порядку при проведенні мирних зібрань
громадян України на території Івано-Франківської області. Також окремим рішенням
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було затверджено Типовий статут громадського формування з охорони громадського
порядку.
Поміж рішень, прийнятих 25 січня, було також рішення “Про визнання Народної
Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу
України”, відповідно до якого депутати визнали Народну Раду України органом,
уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення
якого надані рішенням Всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року
на Майдані Незалежності у місті Києві, а також визнали Народну раду
Івано-Франківської області органом, уповноваженим представляти інтереси
територіальних громад Івано-Франківської області.
3 лютого 2014 року відбулося друге пленарне засідання двадцять сьомої сесії
обласної ради, на якому було прийнято рішення “Про недовіру голові ІваноФранківської обласної державної адміністрації”.
19 лютого 2014 року відбулося засідання президії обласної ради, на якій членами
президії було прийнято звернення до жителів Івано-Франківської області, а також
президія прийняла рішення оголосити в Івано-Франківській області 19-20 лютого
2014 року Днями жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій в місті Києві.
20 лютого 2014 року відбулось продовження безстрокового другого пленарного
засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради. На цьому засіданні було
прийнято рішення “Про суспільно-політичну ситуацію в Україні”, в якому депутати
вирішили: від імені мешканців Прикарпаття висловити недовіру громади краю
В. Януковичу та вважати нелегітимним зайняття ним поста глави Української Держави;
установити чисельний склад виконавчого комітету Народної Ради Івано-Франківської
області 30 осіб: 15 – представники обласної ради, 15 – представники громадськості
області; виконавчий комітет Народної Ради Івано-Франківської області підпорядковує
собі усі органи виконавчої влади області; звернутися до усіх державних службовців,
посадових осіб і громадян із закликом виконувати рішення та розпорядження
виконавчого комітету Народної Ради Івано-Франківської області; директори
департаментів та начальники управлінь органів виконавчої влади області, а також їх
перші заступники та заступники, підтверджують свою готовність виконувати усі
рішення та розпорядження виконавчого комітету Народної Ради Івано-Франківської
області шляхом написання особистих заяв на ім’я голови виконавчого комітету
Народної Ради; підпорядкувати особовий склад підрозділів управління Міністерства
внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України в області
виконавчому комітету Народної Ради Івано-Франківської області; звернутися до лідерів
опозиційних сил в Україні з вимогою припинити ведення переговорів із владою щодо
врегулювання ситуації в державі; доручити департаменту охорони здоров’я
(Р. Мельник):
– до 21 лютого 2014 року, з дотриманням норм чинного законодавства щодо
лікарської таємниці, зібрати та узагальнити інформацію про стан здоров’я та
місцеперебування у лікувальних закладах м. Києва та Київської області мешканців
Івано-Франківської області, яких було госпіталізовано після 20 листопада 2013 року;
– до 1 березня 2014 року організувати та забезпечити перевезення вищезазначених
осіб, за їх згодою або згодою їх родичів, для лікування у медичних закладах області.
Доручити департаменту соціальної політики (Я. Лаган) першочергово розглядати
звернення про надання матеріальної допомоги громадянам, які зазнали травм під час
проведення мирних акцій протесту після 20 листопада 2013 року та доручити головному
управлінню Державної казначейської служби України в області безумовно
забезпечувати невідкладне проведення платежів з оплати праці працівників бюджетних
установ з нарахуваннями, розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів
та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які надаються бюджетним установам,
а також за іншими, визначеними законодавством України, захищеними статтями
видатків місцевих бюджетів.
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Але після перерви депутати внесли зміни до цього рішення та вирішили змінити
чисельний склад виконавчого комітету Народної Ради Івано-Франківської області,
визначений рішенням обласної ради від 20.02.2014. № 1193-26/2014 “Про суспільнополітичну ситуацію в Україні”, з 30 осіб на 15: 7 – представники обласної ради, 7 –
представники громадськості області та голова виконавчого комітету Народної Ради
Івано-Франківської області. Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету
Народної Ради Івано-Франківської області подає громадськість області для подальшого
розгляду та погодження на сесії обласної ради та координацію діяльності робочої групи
з підготовки проекту Положення про виконавчий комітет Народної Ради ІваноФранківської області покласти на депутата Івано-Франківської міської ради Ю. Соловея.
2 березня 2014 року відбулось продовження безстрокового другого пленарного
засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради, на якому було прийнято
рішення “Про суспільно-політичну ситуацію в Україні”, згідно з яким обласна рада
вирішила підтримати дії виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної
Ради України О. Турчинова, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради
національної безпеки і оборони України щодо забезпечення національної безпеки,
суверенітету і територіальної цілісності України та напрями, визначені Указом
Президента України від 2 березня 2014 року № 189/2014 “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України, від 1 березня 2014 року “Про невідкладні
заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності
України”, постановами Верховної Ради України від 2 березня 2014 року № 844-VII “Про
Заяву Верховної Ради України”, № 845-VII “Про Звернення Верховної Ради України до
парламентів держав – гарантів безпеки України та міжнародних організацій”, № 846-VII
“Про підтримку Збройних Сил України, інших військових формувань України” та
розпорядженням обласної державної адміністрації від 02.03.2014 р. № 94 “Про
невідкладні заходи з підготовки до проведення мобілізації людських і транспортних
ресурсів в області”.
7 березня 2014 року відбулося третє пленарне засідання двадцять сьомої сесії
обласної ради, на якому з-поміж інших питань було прийнято рішення “Про підтримку
рішення Львівської обласної ради “Про звернення до жителів АР Крим”.
21 березня 2014 року під час продовження безстрокового другого пленарного
засідання позачергової двадцять шостої сесії обласної ради депутати прийняли рішення
“Про звернення обласної ради”, в якому обласна рада звернулася до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вступу України в НАТО.
У зверненні йшлося про те, що захоплення Російською Федерацією Криму і загроза
вторгнення на територію материкової частини України оголили проблему боєздатності
української армії та доцільності позаблокового статусу нашої держави. В умовах
наростаючої агресії з боку Російської Федерації, недієвості дипломатичних, політичних
та економічних інструментів впливу на окупанта, депутати обласної ради звернулися до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням вжити всіх
передбачених українським законодавством та міжнародним правом заходів для
невідкладного вступу України в НАТО. Входження до Північноатлантичного Альянсу
дозволить Україні гарантувати суверенітет і територіальну цілісність.
На двадцять восьмій сесії Івано-Франківської обласної ради, яка відбулася 30 квітня
2014 року, обласна рада схвалила звернення обласної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Національного банку України, в якому йдеться: “Чергова
фінансова криза, яка охопила Україну, призвела до знецінення національної валюти та
зубожіння широких верств населення. Особливо відчутно зміна курсу гривні до
іноземних валют позначилася на громадянах України, які отримали банківські кредити в
іноземній валюті.
На вимогу мешканців Прикарпаття звертаємось до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Національного банку України з проханням невідкладно
розробити та прийняти нормативні документи, які дозволять зняти тягар курсової
різниці з позичальників банків”.
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Також 30 квітня обласна рада схвалила звернення до в. о. Президента України
О. Турчинова, Прем’єр-міністра України А. Яценюка, Секретаря РНБО України
А. Парубія, Голови Служби безпеки України В. Наливайченка, в. о. Генерального
прокурора України О. Махніцького, Міністра внутрішніх справ України А. Авакова з
приводу ситуації в Україні, в якому йдеться, що “Ситуація, що склалася у східних та
південних областях України після так званого референдуму та анексії Криму Росією,
викликає глибоке занепокоєння мешканців Прикарпаття, чиї інтереси та позицію ми
представляємо як депутати Івано-Франківської обласної ради.
Бандитські дії сепаратистів у Донецькій та Луганській областях, організовані та
підтримані російськими спецслужбами, стали можливими, зокрема, і через
неефективність та несвоєчасність заходів влади. Вже не шокують повідомлення про
розстріли блок-постів, захоплення державних установ, катування незгідних та
викрадення журналістів. Неприпустимим для української влади є захоплення
сепаратистами місії ОБСЄ у Донецьку. Дії сепаратистів вже давно перестали бути
мирними акціями протесту. При цьому, як свідчать очевидці та засоби масової
інформації, у конфліктах, що відбуваються між українськими патріотами, які
виступають проти злочинних намірів розколу України та приєднання окремих територій
до Росії, та сепаратистами, силові структури, у тому числі й міліція, не протидіють
злочинцям. Представники місцевої влади на Cході України не виконують своїх,
передбачених законодавством України, функцій. Як результат, серед мирних мешканців
України поширюється недовіра щодо можливості місцевої влади навести лад.
Враховуючи вищенаведене, звертаємося до Вас з вимогою негайно вжити усіх
передбачених Конституцією та законами України заходів щодо забезпечення в Україні
прав і свобод громадян, зокрема виконання статті 27 Конституції, згідно з якою “Кожна
людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений
життя. Обов'язок держави – захищати життя людини”.
6 червня 2014 року відбулося друге пленарне засідання двадцять восьмої сесії
обласної ради, на якому було прийнято рішення “Про обласну програму підтримки сімей
загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, які брали участь в Антитерористичній операції в східних
областях України”.
Також на цьому засіданні було прийнято звернення обласної ради до Президента
України П. Порошенка, Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України
про вжиття заходів щодо заборони діяльності на території України Комуністичної партії
України, в якому йдеться: “Наша держава перебуває у стані неоголошеної війни. Агресія
з боку Російської Федерації наростає. Щодня гинуть люди. Росія випробовує новий тип
війни, метою якої є розчленування та поглинання незалежної Української Держави. На
територію України засилаються щедро проплачені найманці, озброєні найсучаснішими
видами зброї. Росія окупувала та анексувала Крим. Під загрозою східні і південні
області України. У таких умовах діяльність політичних сил, які відверто підігрують
Москві, є державною зрадою і не може залишатися безкарною.
Вимагаємо заборони Комуністичної партії України як структури, що своєю
діяльністю сприяє поширенню сепаратизму і тероризму в Україні та створює підгрунтя
для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в інтересах Російської Федерації.
Лідери КПУ не тільки ведуть підривну агітаційну діяльність, але й надають
практичну фінансову і матеріально-технічну допомогу терористам у Донецькій і
Луганській областях, породжуючи своїми діями небезпеку, яка ставить під загрозу
існування суверенної України. Продовжується розгортання і реалізація кримського
сценарію, який став можливим у зв’язку з багаторічним насаджуванням комуністичної
ідеології, що є фашистською, людиноненависницькою у своїй теорії та україножерною
на практиці. Діяльність КПУ нічим не відрізняється від більшовицької стратегії і
тактики, спирається на застосування тих самих методів.
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Загони НКВС-КДБ замінили терористичні групи, які, як і у XX столітті, несуть
смерть мирного населення, розруху і руйнування держави. Вимагаємо негайного
виконання статті 37 Конституції України та статті 5 Закону України "Про політичні
партії в Україні", якими визначено, що утворення і діяльність політичних партій
забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на ліквідацію незалежності
України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету й
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної
влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
Вважаємо за необхідне термінове застосування частини 4 статті 37 Конституції
України та статей 5, 19, 21 Закону України “Про політичні партії в Україні” у зв’язку з
грубими порушеннями КПУ та її лідерами Конституції України.
Просимо Президента України та Верховну Раду України, органи, що стоять на
сторожі Конституційного ладу, забезпечити мир і спокій українському народові і
якнайшвидше припинити діяльність Комуністичної партії України як такої, що несе в
собі загрозу національній безпеці держави”.
27 червня 2014 року відбулася двадцять дев'ята сесія обласної ради, на якій
депутати прийняли рішення “Про координацію інформаційної діяльності та захист
інформаційної безпеки держави на території області”.
15 липня 2014 року відбулося засідання президії обласної ради, на якому було
розглянуто
питання
матеріально-технічного
забезпечення
5-го
батальйону
територіальної оборони. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук
проінформував присутніх про своє перебування у зоні АТО, в тому числі у 5-му
батальйоні територіальної оборони Прикарпаття.
За його словами батальйон додатково потребує багатьох речей. Зокрема військові
передали йому їх перелік, у якому: тепловізори, біноклі, шанцевий інструмент,
генератори, зарядки для батарей, радіостанції, намети, бензокоси, одяг, легке взуття, а
також кухонне приладдя.
Василь Скрипничук також зазначив, що місцеве населення позитивно сприймає
військових і навіть допомагає їм.
Члени президії також заслухали головного військового комісара Івано-Франківської
області Ігоря Павлюка.
Після обговорення ситуації з матеріально-технічним забезпеченням 5-го батальйону
члени президії прийняли рішення, у якому депутати доручили обласній державній
адміністрації підготувати та довести до відома громадськості звіт про використання
благодійних коштів, перерахованих жителями області на потреби Збройних Сил
України, та звернулися до депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських
рад Івано-Франківської області про переказ власних коштів на рахунок Благодійного
фонду
оборони
Прикарпаття
для
матеріально-технічного
забезпечення
військовослужбовців 5-го батальйону територіальної оборони та осіб, які беруть участь в
антитерористичній операції у східних областях України.
5 серпня 2014 року відбулася позачергова тридцята сесія обласної ради, на якій було
розглянуто питання “Про поліпшення забезпечення 5-го батальйону територіальної
оборони “Прикарпаття”, відповідно до якого, обласна рада вирішила: вважати
необхідним поліпшення забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони
“Прикарпаття” матеріальними ресурсами, військовою та військово-інженерною
технікою; звернутися до Міністерства оборони України щодо приведення забезпечення
5-го батальйону територіальної оборони “Прикарпаття” у відповідність до поставлених
завдань;
обласній державній адміністрації забезпечити:
– вжиття вичерпних заходів для безперебійного функціонування казначейських
рахунків, на яких зосереджені кошти, призначені для потреб Збройних сил України в
цілому та 5-го батальйону територіальної оборони “Прикарпаття” зокрема:
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– подання на розгляд чергової сесії обласної ради проекту рішення “Про соціальне
забезпечення учасників АТО та членів їх сімей”;
– роз'яснювальну роботу обласного військового комісаріату серед населення області
з питань мобілізації вважати неналежною.
12 вересня 2014 року відбулася тридцять перша сесія обласної ради, на якій було
прийнято рішення схвалити звернення обласної ради до Міністерства освіти і науки
України та Міністерства оборони України щодо підготовки громадян України до
військової служби, в якому йдеться: “Конституція України визначає захист суверенітету
і територіальної цілісності України найважливішою функцією держави та обов’язком її
громадян. У загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, професійно-технічних
навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації викладається
предмет “Захист Вітчизни”, метою якого є підготовка молоді до служби у Збройних
Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в
запасі.
У зв’язку з реальною загрозою військової агресії Російської Федерації на
материкову частину території України та з метою підвищення рівня підготовки молоді
до захисту Батьківщини ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, просимо вжити
невідкладних заходів із підвищення рівня підготовки молоді до захисту Вітчизни,
зокрема:
– ініціювати внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і
військову службу”, додавши слово “загальний”. У кінцевому варіанті зазначений
документ матиме назву: “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”;
– передбачити не менше як 140 годин (2-3 години на тиждень) на вивчення предмета
“Захист Вітчизни” у всіх загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів
(10-11 класи), професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах
І-ІІ рівня акредитації незалежно від їх підпорядкування;
– передбачити у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів дев’ять годин
на тиждень для проведення гурткової роботи спортивного та військово-патріотичного
спрямування вчителями відповідного профілю, які мають курсову підготовку;
– забезпечити відповідні навчальні заклади демілітаризованими взірцями зброї та
боєприпасів, які необхідні для викладання предмета згідно з діючою навчальною
програмою та ведення гуртків військово-патріотичного спрямування;
– сприяти в обладнанні стрілецьких тирів для стрільби з малокаліберної гвинтівки;
– здійснити заходи щодо подальшого запровадження Всеукраїнської військовоспортивної гри “Сокіл” (“Джура”) як засобу об’єднання українського суспільства та
національно-патріотичного виховання молоді;
– розробити (удосконалити) типові плани заходів з питань підготовки громадян до
військової служби;
– розглянути можливість відновлення у загальноосвітніх навчальних закладах
І-ІІІ ступенів, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах
І-ІІ рівня акредитації незалежно від їх підпорядкування посади заступника директора
закладу з військово-патріотичного виховання – керівника військової підготовки; –
організовувати для викладачів предмету “Захист Вітчизни” навчально-методичні збори
на базі наявних військових частин у державі з практичним виконанням нормативів з
вогневої, тактичної, медико-санітарної підготовки та цивільного захисту”.
17 жовтня відбулася тридцять друга сесія обласної ради, на якій було прийнято 44
рішення.
Зокрема, на пленарному засіданні прийнято 3 звернення обласної ради: до Міністра
оборони України С. Полторака, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача
Збройних Сил України В. Муженка, голови обласної державної адміністрації
О. Гончарука щодо вирішення питання включення сім'ї Барана Юрія Миколайовича,
начальника штабу 5-го батальйону територіальної оборони “Прикарпаття”, який загинув
під час виконання бойового завдання у зоні АТО, до переліку сімей, котрим відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України планується виділити кошти для закупівлі
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житла; до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо відкриття на базі державного
підприємства “Санаторій “Черче” лікувально-реабілітаційного центру; до Президента
України П. Порошенка та Генерального прокурора України В. Яреми щодо
звинувачення 5-го батальйону територіальної оборони “Прикарпаття” у трагічних
подіях, які сталися в зоні антитерористичної операції біля м. Іловайська Донецької
області, головним військовим прокурором – заступником Генерального прокурора
України А. Матіосом.
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19. Робота обласної ради з внутрішніми переселенцями
та військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року
№ 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції», в
області прийнято розпорядження облдержадміністрації від 02.07.2014 р. № 404 «Про
утворення регіонального штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції».
Даним розпорядженням створено регіональний штаб та робочу групу штабу, до
складу якого входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації,
установ та організацій області.
Станом на 07.11.2014 р. на території області прийнято та розміщено 2497 осіб, з
них: 2206 осіб – з Луганської і Донецької областей, 291 особа – з АР Крим. З ними
укладено 1207 угод.
На сьогоднішній день 183 осіб з Луганської і Донецької областей покинули
територію області, а саме: 28 осіб повернулись в Луганську область та 155 осіб – в
Донецьку область.
В області перебувають 916 дітей з Луганської і Донецької областей та з АР Крим.
Із 916 дітей 366 – дошкільного віку. З них:
– 38 влаштовані у дошкільні навчальні заклади;
– 550 дітей шкільного віку. З них:
– 342 влаштовані у загальноосвітні навчальні заклади.
На сьогодні є 92 вільних об’єкти, в який можна поселити 533 особи для тимчасового
проживання
Психологічна допомога
Психологами Управління ДСНС в області здійснюються психологічні
консультування та психологічний супровід вимушених переселенців. Станом на
07.11.2014 р. проведена наступна робота:
1. Надання психологічної допомоги:
– забезпечення цілодобового прийому дзвінків на «гарячу лінію» відповідно до
Положення про регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції.
Причини звернення на гарячу лінію:
• питання поселення;
• юридичні консультації;
• соціальна допомога;
• медичне обстеження;
• працевлаштування.
– організації транспортного забезпечення зустрічі і переміщення осіб, які
переселяються з районів проведення антитерористичної операції;
– укладання договорів про надання житлового приміщення в тимчасове
безоплатне/платне користування;
– ведення електронного реєстру осіб, що переміщуються;
– контролю переміщення вимушених переселенців в межах області та вибуття їх за
межі області;
– станом на сьогоднішній день надано психологічне консультування щодо
покращення психологічної адаптації вимушених переселенців до умов в соціумі та
зниження негативних психоемоційних станів 2518 особам, з них: 393 – чоловікам, 999 –
жінкам, 871 – дитині та 255 – інвалідам.
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– 22-24 липня здійснено надання комплексної гуманітарної (солодощі, іграшки,
фрукти) та психологічної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям. 26 липня
відвідано за місцем проживання та надано психологічну допомогу двом сім’ям з АР
Крим. 8 серпня проведено психологічні тренінги (техніка квілінг «Мій ангел», майстерклас з використанням арт-технік «Мамині зайчики», «Метелики», техніка декупаж,
«Намалюй малюнок воякові»), ігротерапії з дітьми та матерями щодо адаптації в соціумі
в готелі «Бандерштадт».
15 серпня відбулися заходи з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.
19 серпня відвідали переселенців в готелі «Бандерштат» та привезли їм освячені фрукти
з нагоди свята Спаса. 30 серпня психологи управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області долучилися до частування вимушених переселенців
карпатськими стравами з нагоди акції «Свято винограду та вина».
31 серпня спільно з психологами волонтери організували та провели ігрову акцію
для дітей-переселенців «Намалюй малюнок українському воякові».
1 вересня супроводжували дітей-переселенців до оздоровчого табору «Ясень»
(Рожнятівського району Івано-Франківської області). 6 вересня супроводжували дітейпереселенців до оздоровчого табору «Сніжинка» (м. Яремче Івано-Франківської області)
та провели екскурсію по м. Яремче. 10 вересня організували та провели навчальнометодичний семінар психологів служб області на тему: “Надання екстреної
психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, подій та їх
наслідків, надання психологічної допомоги вимушеним переселенцям зі сходу України
та АР Крим” на базі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
України в Івано-Франківській області. 12 вересня прийняли участь в круглому столі на
тему «Психологічна адаптація вимушених переселенців» з використанням відомчої
системи відеоконференцзв’язку на базі Державної служби надзвичайних ситуацій
України.
Основні проблемні питання вимушених переселенців:
• соціальна адаптація (78%);
• вирішення питань працевлаштування (89%);
• тривожність за близьких, які залишились на окупованій території (77%);
• бажання повернутись додому (91%).
Пропозиції щодо покращення психологічної адаптації вимушених переселенців:
– залучення волонтерів до роботи з вимушеними переселенцями;
– створення єдиної державної програми щодо взаємодії і порядку залучення
психологів і фахівців інших служб та відомств для роботи з вимушеними
переселенцями;
– підбір тренінгів для подолання наслідків психотравмуючих подій, психоемоційних
стресів (зміна місця проживання, мовний бар’єр, тривожність за близьких, проблема з
працевлаштуванням).
Соціальний захист
Станом на 07.11.2014 року відновлено виплату пенсійного забезпечення та
соціальної допомоги 918 особам, що переселилися.
Здійснено працевлаштування 77 осіб, з них: 20 – з АР Крим і м.Севастополя та
57 – з Донецької та Луганської областей.
Медична допомога
Прибулі особи в день приїзду опитуються медичними працівниками. Після
розміщення – проводиться патронаж сімей з дітьми щотижнево, за необхідності – діти
госпіталізуються до закладів охорони здоров'я. Всіх переселенців інформовано про
територіальні медичні заклади, куди при потребі слід звертатись за медичною
допомогою.
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Волонтери
На сьогоднішні до роботи з прийому звернень від громадян за телефонами «гарячої
лінії», а також інших функцій, які належать до компетенції робочої групи, залучено
4 волонтери, які пройшли відповідне стажування.
Також здійснюється взаємодія регіонального штабу з організаціями, якими надана
допомога.
Інформація щодо кількості внутрішньо переміщених осіб
в Івано-Франківській області, які отримали гуманітарну допомогу:
Кількість осіб,
яким надана
допомога

Волонтерськими
організаціями
на даний
тим, що
час
вибули

міжнародними
організаціями

місцевими
органами

Підрозділам і
ДСНС

Усього осіб:

2511/3836

1888

2375

2375/3836

дітям

870/942

595

827

827/942

інвалідам та
особам похилого
віку

256/420

124

228

228/420

з них:

Інформація щодо обсягів гуманітарної допомоги,
отриманої для внутрішньо переміщених осіб
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Хто надав
ВолонМіжнародні Місцеві Підрозділи
Інші
допомогу,
терські
Усього
організації органи
ДСНС
органи
характер
організації
допомоги
Продукти
21518
555
1254
6017
30
29374
харчування, кг
Медикаменти та
374
–
70
16
–
460
медичні засоби
Одяг, к-ти
17354
594
520
73
57
18598
Гігієнічні набори,
1380
741
88
140
44
2393
к-ти
Засоби обігріву,
15
–
25
–
–
50
шт.
Грошова
415800
4200814,9
23402
–
757380,87 5397397.8
допомога, грн.
Інша допомога
141
–
12
119
19
291

Поряд з тим, є необхідність у коштах для проживання внутрішньо переміщених
осіб, які перемістилися на територію області, що становить 88 931,85 грн.
Першочерговими проблемними питаннями, що потребують вирішення, є:
1. Працевлаштування осіб, які переміщаються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції.
2. Недостатня кількість житла для постійного проживання осіб, які переміщаються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
3. Відсутній механізм відшкодування витрат на проживання в об’єктах приватної
форми власності (готелі, приватні будинки, садиби і т.д.) осіб, які вимушено
переселились.
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4. Відсутність державних та регіональних цільових програм на забезпечення потреб
осіб, які переміщаються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції.
5. Відсутність офіційного статусу осіб, які переміщаються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції.
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20. Проект ПРООН
В області успішно завершено впровадження ІІ фази (2011-2014 роки) проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» («МРГ»).
Загалом реалізовано 63 мікропроекти організацій громад загальною вартістю
11,1 млн. грн. (з них 4,9 млн. грн. – кошти Проекту, 5,4 млн. грн. – кошти місцевих
бюджетів та 709,8 тис. грн. – внесок громад), з них 24 – протягом 2014 року загальною
вартістю 2958,8 тис. грн. (з них 2034,9, 1978,4 і 471,2 тис. грн. відповідно кошти
Проекту, бюджетів, населення).
Результатом стали покращення в 32 школах, 8 дитячих садочках, 10 ФАПах
(амбулаторіях), громади 11 населених пунктів мають вуличне освітлення та 2 –
відремонтовані/реконструйовані каналізаційні мережі (водопостачання/ водовідведення).
Всього втілено по 4 проекти в Богородчанському, Верховинському,
Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Снятинському і
Тлумацькому; 5 – в Рогатинському, по 6 – в Галицькому і Рожнятівському та по 7 – в
Косівському й Тисменицькому районах.
Крім цього, в стадії завершення виготовлення проектно-кошторисної документації
з модернізації котелень соціальної сфери для переводу їх на тверде біопаливо в
Богородчанському і Тисменицькому районах (по 11 в кожному). Допомога Проекту –
325,0 тис. грн., внесок обласного бюджету – 210,0 тис. грн.
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