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1. Загальні відомості
1.1. Склад обласної ради шостого демократичного скликання
До Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання за результатами виборів 31 жовтня 2010 року було обрано 114 депутатів за змішаною мажоритарно-пропорційною виборчою системою.
Депутатські мандати зокрема здобули: 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.
На сьогодні в обласній раді сформовано 12 депутатських фракцій:
– депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” (15 депутатів);
– депутатська фракція “Батьківщина” (15 депутатів);
– депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” (11 депутатів);
– депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” (10 депутатів);
– депутатська фракція “Українська” (10 депутатів);
– депутатська фракція Народної партії (7 депутатів);
– депутатська фракція “УДАР” (6 депутатів);
– депутатська фракція “Єдність” (5 депутатів);
– депутатська фракція “Воля” (4 депутати);
– депутатська фракція партії “Народний Рух України” (3 депутати);
– депутатська фракція політичної партії “Воля” (2 депутати);
– депутатська фракція “Громадянська позиція” (2 депутати).
Позафракційні 23 депутати.
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 було повідомлено про утворення міжфракційного об’єднання “Батьківщина” (30 депутатів).
20 березня 2015 року на тридцять п'ятій сесії було повідомлено про утворення депутатської групи “Новий час” (18 депутатів).
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1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату обласної ради
Протягом звітного періоду виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради зазнав часткового оновлення. Слід зауважити, що в апараті обласної ради працюють професійно підготовлені фахівці, люди з досвідом та розумінням завдань і вимог сьогодення.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43, статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою оптимізації структури виконавчого апарату
обласної ради тричі змінювалась структура виконавчого апарату (рішення обласної ради
від 10.12.2010. № 17-1/2010, від 28.12.2012. № 795-20/2012, від 05.01.2015. № 156234/2015).
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
4
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
7
13
обласної ради
Всього
44

Усі працівники мають вищу освіту, 2 з них є кандидатами наук.
5 працівників виконавчого апарату обласної ради (у т. ч. й керівництво обласної ради) є депутатами обласної ради.
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2. Пленарні засідання сесій обласної ради
2.1. Рішення, прийняті обласною радою шостого демократичного скликання за
звітний період
За період діяльності обласної ради шостого демократичного скликання відбулося
38 сесій (69 пленарних засідань) обласної ради, з яких 9 – позачергові.
Так, позачергова третя сесія обласної ради була проведена спільно з районними та
міськими міст обласного значення радами на Європейській площі у м. Івано-Франківську, за результатами якої було прийнято звернення обласної ради, районних, міських
міст обласного значення рад Івано-Франківської області до Президента України та Вищого адміністративного суду України щодо намірів скасування Указу Президента України В. Ющенка про присвоєння звання Героя України Степану Бандері.
Сьома сесія обласної ради відбулася у с. Матеївці Коломийського району. На ній
депутати мали змогу ознайомитися з діяльністю ТзОВ “Прут-Генетик”, фермерським
господарством “Прометей” та специфікою ведення ними господарства на території сіл
Матеївці та Перерив Коломийського району. На сесії були прийняті важливі рішення
щодо розвитку в області аграрного сектора економіки, зокрема: Про регіональну цільову
програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській
області до 2020 року, Про Програму поліпшення родючості сільськогосподарських угідь
Івано-Франківської області на 2011-2015 роки, Про хід виконання комплексної програми
перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Івано-Франківської області у 2005-2010 роках та на період до 2015 року, Про заходи щодо розвитку
ринку земель.
До 20-ої річниці Незалежності України була проведена урочиста восьма сесія обласної ради, в роботі якої взяли участь народні депутати Верховної Ради України першого
скликання, народні депутати України третього скликання та депутати обласної ради першого-п’ятого демократичних скликань.
Позачергова чотирнадцята сесія обласної ради була проведена у м. Києві, на якій
було прийнято звернення обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо недопущення запровадження в Україні другої державної мови.
5 липня 2012 року на площі перед адмінбудинком у м. Івано-Франківську спільно з
районними та міськими міст обласного значення радами відбулася позачергова
шістнадцята сесія обласної ради. Ухвалене рішення “Про невизнання законопроекту
“Про засади державної мовної політики”, прийнятого з грубим порушенням Конституції
України” було надіслано Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України, народним депутатам України, які є мешканцями Івано-Франківської області, обласним радам.
1 грудня 2013 року на зборах депутатів було прийнято резолюцію про суспільнополітичну ситуацію в Україні (зазначена резолюція була проголосована як заява обласної ради на позачерговій двадцять шостій сесії 10 грудня 2013 року). Резолюція була
підтримана депутатами на зборах та сесіях районних і міських рад.
Депутати Івано-Франківської обласної ради від імені громадськості області висловили
обурення подіями, що відбулися з 29 на 30 листопада на Європейській площі у м. Києві.
В цій резолюції, серед іншого, було вирішено: звернутися до керівників держав –
членів Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про
застосування санкцій до Президента України Януковича та Уряду Азарова; звернутися
до членів Партії регіонів із закликом про вихід з цієї партії; рекомендувати працівникам
державних органів влади не використовувати як символіку у службових приміщеннях
портрети Віктора Януковича; звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників щодо проведення мирних акцій протестів.
Упродовж грудня 2013 року – січня 2014 року обласна рада неодноразово проводила
безстрокові виїзні засідання у м. Київ, а також виїжджала на підтримку Євромайдану.
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Депутати надавали всебічну підтримку учасникам майдану та Українській революції
Гідності.
У цей період обласною радою було прийнято декілька рішень, які тодішній режим
через прокуратуру опротестовував та через суди скасовував. В подальшому усі вони були визнані чинними.
Одним з таких було рішення від 25.01.2014. № 1167-26/2014 "Про використання червоно-чорного прапора та прапора Ради Європи як частини символіки ІваноФранківської області".
Протягом шостого демократичного скликання діяльність депутатського корпусу
Івано-Франківської обласної ради залишалась злагодженою, конструктивною та ефективною. Депутатам вдавалося не лише знаходити спільну мову, але й бути одностайними
при розгляді та прийнятті рішень щодо важливих соціально-економічних питань, від
позитивного вирішення яких у значній мірі залежало життєзабезпечення області.
В цілому, від початку скликання, станом на 1 жовтня 2015 року, обласна рада
прийняла 1759 рішень, з них 71 рішенням затверджені регіональні цільові програми.
У сфері соціально-економічного розвитку регіону, управління комунальною власністю було затверджено 11 програм;
10 програм стосуються питань розвитку промисловості, архітектури, будівництва,
комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства;
– щодо аграрної політики та розвитку земельних відносин прийнято 10 цільових
програм;
– у сфері медицини прийнято 8 регіональних програм;
– щодо захисту прав людини, законності та правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської діяльності – 8;
– програми, які стосуються розвитку міжнародного співробітництва, інвестиційної
діяльності – 5;
– у сфері праці та соціального захисту населення – 5 програм;
– в галузі культури, національного та духовного відродження,
ЗМІ та книговидання – 5;
– в галузі екології, рекреації та туризму – 3;
– програми, які стосуються питань молодіжної політики, розвитку фізкультури та
спорту, – 3;
– щодо захисту сім’ї, материнства та дитинства – 2;
– в галузі освіти – 1.
За каденцію прийнято 73 рішення, які стосуються внесення змін та доповнень до
програм, а також заслухано хід виконання 8-ми програм.
Усі програми мають свою вагу, роль і значення у поступальному розвитку краю.
Але серед них є такі, що заслуговують на їх виокремлення із загального ряду.
Вперше обласною радою шостого демократичного скликання розроблено та затверджено рішенням від 25.11.2011. № 314-11/2011 Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки.
Ще однією важливою програмою є прийнята Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2012-2015 роки, яка спрямована на створення умов для забезпечення
конституційного права мешканців області на свободу совісті, остаточного подолання
негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення відносин
взаємної релігійної і світоглядної терпимості. Програма була покликана удосконалити
співпрацю між владними структурами, громадськістю та церквами, сприяти активізації
громад шляхом надання їм фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні релігійнодуховних потреб, а також забезпечити збереження та належне використання культових
споруд, пам’яток архітектури, пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, вирішення
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питання ремонтно-реставраційних робіт. І саме через реалізацію цієї програми обласна
рада вперше вишукала законний шлях фінансування релігійних громад та об’єднань громадян для вирішення їх матеріально-фінансових проблем.
На виконання Програми вперше в області заснована щорічна літературно-мистецька
премія імені Митрополита Андрея Шептицького та імені Патріарха Володимира Романюка, встановлено пам’ятний знак у м. Івано-Франківську на місці першої Української
Греко-Католицької Церкви, проведено фестивалі духовного співу, конкурси, огляди духовної творчості, організовано виставки дитячих художніх творів. За кошти Програми
була надана фінансова підтримка благодійним їдальням для харчування безпритульних,
потребуючим допомоги та малозабезпеченим. Заходи Програми передбачали проведення екуменічних молебнів, прощ до паломницьких місць області, України та зарубіжжя, а
також щорічну прощу родин до Маріямпільської Чудотворної Ікони Матері Божої .
Не менш важливою була прийнята депутатським корпусом обласна Програма захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 20132015 роки, яка сприяла повноцінному функціонуванню української мови в усіх сферах
суспільного життя, гарантувала збереження ідентичності української нації, політичної і
державної єдності краян, забезпечила збереження їх духовної та історичної пам’яті. Програма розширила сфери застосування української мови, прискорила формування цілісного національного інформаційно-культурного простору. Тижні української мови, приурочені Дню української писемності, заходи до Міжнародного Дня рідної мови, Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої!” та інші заходи Програми забезпечили популяризацію української мови, культури та історичної свідомості нації і сприяли зміцненню україномовного патріотичного середовища кожного села, селища, міста.
В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєннополітичних подій значна частина населення України та Івано-Франківської області зокрема виступила учасником збройних протистоянь з метою забезпечення конституційного ладу, демократизації влади та утвердження європейських цінностей в державі.
Активна участь жителів Івано-Франківської області в підтримці Євромайдану
супроводжувалась трагічними наслідками, оскільки саме прикарпатці стали одними з
тих, хто сформував ряди Героїв Небесної Сотні та поповнив перелік осіб, постраждалих
внаслідок революційних подій.
Не меншим драматизмом для жителів Івано-Франківської області відзначився
період проведення так званої Антитерористичної операції (далі – АТО, а по суті – війни)
в східних областях України. Забезпечуючи єдність і незалежність держави та безпеку
мирних жителів Донецької і Луганської областей, постраждала значна кількість особового складу військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а окремі з них
загинули.
На підтримку 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 обласна рада прийняла рішення, яким затвердила відповідну обласну програму.
Висловлюючи волю, настрої та патріотичні почуття громади області, обласна рада
впродовж скликання наполегливо відстоювала демократичні здобутки, права і свободи
жителів області, ставала на заваді спроб плюндрування української історії та національного світогляду. З цих питань та питань соціально-економічного характеру обласна рада
прийняла 87 звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України та органів
державної влади вищого рівня. Серед них найбільш значимі – щодо:
– намірів скасування Указу Президента України В. Ющенка про присвоєння звання
Героя України Степану Бандері;
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– рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення звань Героїв України
Степана Бандери та Романа Шухевича;
– недопущення прийняття проекту Закону України від 26.08.2011 р. № 9073 “Про
засади державної мовної політики”, поданого народними депутатами України С. Ківаловим та В. Колесніченком;
– недопущення запровадження в Україні другої державної мови;
– невизнання законопроекту “Про засади державної мовної політики”, прийнятого з
грубим порушенням Конституції України;
– ситуації, яка склалася в Україні за три роки перебування Віктора Януковича на
посаді Президента України;
– розслідування актів плюндрування пам’ятників Р. Шухевичу та С. Бандері;
– регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою;
– вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років;
– підтримки Народного Віча "За європейську Україну!";
– непідписання Угод про Асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом;
– невідкладного вступу України в НАТО;
– вжиття заходів щодо заборони діяльності на території України Комуністичної партії України;
– вжиття заходів щодо заборони діяльності на території України та зняття з реєстрації Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнський громадський рух
“Український вибір”;
– розробки і запровадження нового механізму продажу необробленої деревини;
– забезпечення належного розподілу коштів за бюджетною програмою розвитку дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону;
– зниження тарифів на енергоносії для населення і суб’єктів господарської діяльності;
– відновлення пільг на безоплатний проїзд певними видами транспорту учасникам
війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”.
Обласною радою було підтримано 4 звернення, прийнятих Львівською обласною
радою, зокрема:
– “Про оцінку першого року каденції Віктора Януковича на посту Президента України”;
– щодо необхідності розробки і затвердження загальнодержавних цільових програм
для забезпечення лікування хворих нефрологічного профілю та хворих на хронічні
вірусні гепатити В і С;
– щодо запобігання виникненню в Україні інституту подвійного громадянства;
– "Про звернення до жителів АР Крим" щодо анексії Криму та приєднання до Російської Федерації.
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2.2. Аналіз стану виконання рішень обласної ради шостого демократичного
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 соціально-економічного
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 рівнів
14 Інші рішення
РАЗОМ:

Всього
рішень

Втратили
чинність

Виконані

68

5

42

Виконуються

21

79

68

11

7

6

1

19

83

14

5

9

54

39

15

38
209
52
57
412

17
120
35
32
208

21
88
16
25
204

106

4

1
1

208

208

30

20

10

342
1161

77
560

425
1759

10

6
17

Постійно
діючі

21

3. Відвідування депутатами сесій
протягом роботи обласної ради шостого демократичного скликання
За звітний період проведено 38 сесій (69 пленарних засідань).
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
19

ПІБ депутата
Адамович Сергій Васильович
Дейчаківський Ігор Іванович
Загурський Олег Васильович
Зелик Руслан Богданович
Мельник Михайло Григорович
Неміш Віктор Дмитрович
Піцуряк Манолій Васильович
Попович Василь Борисович
Сич Олександр Максимович
Семко Володимир Богданович
Середюк Ігор Миколайович
Скрипничук Василь Михайлович
Соляник Богдан Степанович
Тебешевська Оксана Степанівна
Федорців Сергій Іванович
Харук Іван Іванович
Шевчук Ігор Михайлович
Яковина Роман Павлович
Янків Ігор Тарасович

присутні

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)

63
65
64
28 (із 28)
49
65
63
68
27 (із 28)
62
1 (із 92)
60
50
32 (із 32)
36 (із 42)
34 (із 41)
59
57
25 (із 28)

6 (1/4/0/0/1)
4 (0/1/1/0/2)
5 (0/2/0/0/3)
–
20 (5/12/1/0/2)
4 (0/0/1/0/3)
6 (2/1/1/0/2)
1 (0/0/0/0/1)
1 (1/0/0/0/0)
7 (2/1/0/0/4)
8 (0/2/0/0/6)
9 (0/1/4/4/0)
19 (1/4/7/0/7)
0 (0/0/0/0/0)
6 (2/1/0/2/1)
7 (1/1/1/0/4)
10 (4/2/1/0/3)
17 (0/11/2/0/4)
3 (0/2/0/0/1)

Депутатська фракція “Батьківщина”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПІБ депутата
Артим Василь Іванович
Бежук Василь Михайлович
Будз Володимир Іванович
Волковецький Степан Васильович
Гладій Василь Іванович
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
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присутні

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)

63
57
37
62
28 (із 28)
61
66
59
53
61
55
64
68
58
35 (із 41)
60

6 (0/0/3/2/1)
12 (1/1/2/0/8)
32 (1/23/4/0/4)
7 (0/2/2/0/3)
—
8 (2/4/1/0/1)
3 (0/0/1/1/1)
10 (3/0/1/1/5)
16 (0/2/11/0/3)
8 (2/0/0/0/6)
14 (4/3/5/1/1)
5 (2/0/0/1/2)
1 (1/0/0/0/0)
10 (2/1/0/4/3)
6(1/0/1/0/4)
9 (1/8/0/0/0)

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна”
Відсутні
ПІБ депутата
присутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
61
8 (1/2/2/3/0)
Бабій Ольга Михайлівна
Беляшова Ганна Павлівна
68
1 (0/0/1/0/0)
66
2 (0/1/0/0/1)
Береговський Зіновій Леонідович
55
14 (5/6/0/0/3)
Джура Олександр Дмитрович
68
1 (0/0/0/1/0)
Дзеса Остап Васильович
59
10 (5/2/1/2/0)
Дрінь Роман Миколайович
53
16 (1/10/0/0/5)
Олійник Володимир Євгенович
Олійник Ігор Мирославович
48
21 (0/18/0/0/3)
60
9 (0/1/5/0/3)
Пушик Степан Григорович
28 (із 51)
23 (2/9/0/0/12)
Шевченко Олександр Леонідович
Шкутяк Петро Зіновійович
55
14 (9/2/1/0/2)
Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін”

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПІБ депутата

присутні

Бабій Юрій Юрійович
Данилишин Іван Ярославович
Дерев’янко Юрій Богданович
Дзвінчук Дмитро Іванович
Іванишин Володимир Васильович
Кулай Ігор Йосипович
Купчак Володимир Романович
Неміш Дмитро Васильович
Плотніков Сергій Вікторович
Попадинець Руслан Дмитрович
Романчук Андрій Володимирович
Семанюк Петро Миколайович
Фейчук Віталій Васильович
Шкварилюк Володимир Васильович
Шувальський Володимир Богданович

56 (із 57)
45
25 (із 28)
57
50
46
18 (із 28)
56
31 (із 42)
32 (із 42)
47
8 (із 11)
54
25 (із 28)
56

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
1 (0/0/0/1/0)
24 (1/12/1/0/9)
3 (1/1/0/0/1)
12 (0/11/0/0/1)
17 (0/9/1/0/9)
23 (0/6/1/0/16)
10 (0/8/0/0/2)
13 (0/10/1/0/2)
11 (0/2/0/3/6)
10 (0/6/0/0/4)
22 (3/13/0/0/6)
3 (0/3/0/0/0)
17 (1/8/0/0/8)
3 (0/3/0/0/0)
13 (0/10/0/0/3)

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

ПІБ депутата

присутні
35
61
43
50
46
49
43
55
59
61

Винник Михайло Іванович
Головчак Василь Федорович
Дуб Наталія Михайлівна
Кондрат Іван Миколайович
Ляхович Галина Іванівна
Матвійчук Ігор Володимирович
Насалик Сергій Степанович
Петрів Василь Іванович
Табачук Оксана Титівна
Черневий Юрій Іванович
12

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
34 (0/16/6/1/11)
8 (2/2/3/1/0)
26 (5/1/3/7/10)
17 (1/13/0/0/5)
23 (0/6/7/7/3)
20 (3/2/4/6/5)
26 (0/8/3/6/9)
14 (4/1/1/0/8)
10 (5/0/2/1/2)
8 (1/3/0/0/4)

Депутатська фракція “Воля”
№
з/п
1
2
3
4

ПІБ депутата

присутні
63
17
67
46

Данів Іван Михайлович
Матійчик Василь Олександрович
Ульванська Ярослава Степанівна
Шинкарук Ярослав Іванович

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
6 (1/2/0/1/2)
52 (2/16/5/0/29)
2 (1/0/0/0/1)
24 (9/4/0/2/9)

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

ПІБ депутата

присутні
29
48
54
49
53
54
57

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

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
40 (3/9/11/1/16)
23 (1/10/1/2/9)
15 (3/6/0/0/6)
20 (3/10/0/0/7)
16 (0/4/2/4/6)
15 (2/1/0/4/8)
12 (0/2/0/0/10)

Депутатська фракція “УДАР”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ депутата

присутні
63
30 (із 42)
50
62
56
30
23 (із 28)

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

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
6 (2/0/0/0/4)
12 (0/0/0/6/6)
19 (1/9/0/2/7)
7 (1/3/0/0/3)
23 (4/4/2/3/10)
39 (5/28/2/0/4)
5 (0/4/0/0/1)

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

ПІБ депутата

присутні
66
68
69

Єфімчук Ярослав Володимирович
Костинюк Богдан Іванович
Шумега Ігор Станіславович

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
3 (1/1/0/0/1)
1 (0/0/0/0/1)
–

Депутатська фракція “Єдність”
№
з/п
1
2
3
4
5

ПІБ депутата

присутні

Андрусяк Михайло Миколайович
Гнип Михайло Петрович
Кучер Михайло (Богдан) Михайлович
Семенюк Микола Федорович
Карабін Мирослав Євгенович

58
28
49
61
54
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Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
11 (4/5/1/1/0)
41 (6/17/0/0/187)
20 (2/6/5/2/5)
8 (1/7/0/0/0)
15 (2/7/1/0/5)

Депутатська фракція політичної партії “Воля”
№
з/п
1
2

ПІБ депутата

присутні

Грабовецький Володимир Миколайович
Хопта Володимир Іванович

32 (із 41)
50

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
9 (1/5/0/0/3)
19 (1/7//2/0/9)

Депутатська фракція “Громадянська позиція”
№
з/п
1
2

ПІБ депутата

присутні

Ковальчук Володимир Дмитрович
Сенів Василь Іванович

59
56

Відсутні
(п.п./відр./лік./відп./н)
10 (0/5/0/3/2)
13 (1/3/4/0/5)

Позафракційні депутати
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПІБ депутата
Артемович Іван Михайлович
Болюк Зінаїда Андріївна
Вишиванюк Михайло Васильович
Вівчарик Василь Петрович
Гдичинський Богдан Петрович
Гусак Руслан Олегович
Івасюк Ігор Миколайович
Лукань Ігор Михайлович
Мердух Михайло Орестович
Митник Зіновій Миколайович
Мулик Роман Миронович
Павлів Роман Михайлович
Різник Микола Павлович
Романюк Юрій Дмитрович
Сендерський Сергій Михайлович
Скоропад Тарас Ярославович
Струтинський Роман Йосипович
Ткачівський Ярослав Васильович
Фелик Олександр Іванович
Шкіндюк Іван Юрійович
Яремчук Василь Петрович
Бартошак Володимир Анатолійович
Келестин Юрій Васильович

у відпустці - відп.
у відрядженні – відр.
u на лікарняному – лік.
u з інших поважних причин – п.п.
u з невідомих причин – н.
u
u
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К-сть пленарних
засідань

Загальна
к-сть пропусків

58
52
22
10
19
39
36
30
51
31
21
58
51
62
33
58
51
61
18
56
18
17
2

11 (0/8/0/032)
17 (1/1/4/3/8)
47 (3/14/2/4/24)
59 (2/2/19/0/36)
50 (7/3/1/0/39)
30 (4/8/0/0/18)
33 (4/12/1/2/14)
39 (0/16/1/0/22)
18 (0/6/3/0/9)
38 (6/7/2/0/23)
48 (0/33/0/1/14)
11 (1/4/0/1/5)
18 (1/1/2/3/11)
7 (2/2/1/0/2)
36 (0/12/9/2/12)
11 (2/3/2/1/3)
18 (0/2/9/1/6)
8 (0/2/6/0/0)
51 (0/19/1/2/29)
13 (2/3/1/0/7)
51 (2/7/2/0/40)
52 (5/9/2/0/36)
67 (0/26/1/0/40)

4. Президія обласної ради
Президія обласної ради ефективно здійснювала її дорадчі функції та належно забезпечувала впродовж скликання процес ухвалення рішень та формування консолідованого
підходу депутатів обласної ради до розв’язання багатьох важливих питань, що вносилися на розгляд ради.
Відповідно до рішення обласної ради від 10.12.2010. № 12-1/2010 було затверджено
склад президії обласної ради:
Сич
– голова обласної ради, голова президії
Олександр Максимович
Гладій
Василь Іванович

– перший заступник голови обласної ради,
перший заступник голови президії

Дзеса
Остап Васильович

– заступник голови обласної ради,
заступник голови президії
Члени президії:

Шкварилюк
– голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій
Володимир Васильович
Романюк
Юрій Дмитрович

– голова постійної комісії обласної ради з питань соціальноекономічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу

Троценко
Андрій Володимирович

– голова постійної комісії обласної ради з питань екології,
раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму

Олійник
Ігор Мирославович

– голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку
промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального господарства

Бабій
Ольга Михайлівна

– голова постійної комісії обласної ради з питань діяльності
засобів масової інформації, свободи слова, культури, національного та духовного відродження

Дзвінчук
Дмитро Іванович

– голова постійної комісії обласної ради з питань освіти і
науки

Піцуряк
Манолій Васильович

– голова постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства

Ляхович
Галина Іванівна

– голова постійної комісії обласної ради з питань праці та
соціального захисту населення

Мулик
Роман Миронович

– голова постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту

Шумега
Ігор Станіславович

– голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку
села, аграрної політики, використання земель та регулювання земельних відносин

Зелик
Руслан Богданович

– голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту
прав людини, законності та правопорядку
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Беляшова
Ганна Павлівна

– уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії “Наша Україна”

Головчак
Василь Федорович

– голова депутатської фракції Української Народної Партії

Данів
Іван Михайлович

– голова депутатської фракції Української партії

Дерев’янко
Юрій Богданович

– уповноважений представник депутатської фракції
“Фронт Змін”

Карабін
Мирослав Євгенович

– голова депутатської фракції партії “Відродження”

Левицький
– уповноважений представник депутатської фракції
“Батьківщина”
Олександр Михайлович
Лукань
Ігор Михайлович

– уповноважений представник депутатської фракції
Партії регіонів

Негрич
Михайло Михайлович

– голова депутатської фракції Народної партії

Скрипничук
Василь Михайлович

– голова депутатської фракції
Всеукраїнського об’єднання “Свобода”

Упродовж скликання склад президії неодноразово змінювався.
На сьогодні президія працює в такому складі:
Скрипничук
Василь Михайлович

– голова обласної ради, голова президії

Левицький
– перший заступник голови обласної ради,
Олександр Михайлович
перший заступник голови президії
Дзеса
Остап Васильович

– заступник голови обласної ради,
заступник голови президії
Члени президії:

Романюк
Юрій Дмитрович

– голова постійної комісії обласної ради з питань соціальноекономічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу

Троценко
Андрій Володимирович

– голова постійної комісії обласної ради з питань екології,
раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму

Олійник
Ігор Мирославович

– голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку
промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій,
дорожнього та житлово-комунального господарства
– голова постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової
інформації, книговидання і свободи слова
– голова постійної комісії обласної ради з питань освіти і
науки

Бабій
Ольга Михайлівна
Дзвінчук
Дмитро Іванович
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Піцуряк
Манолій Васильович

– голова постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства

Ляхович
Галина Іванівна

– голова постійної комісії обласної ради з питань праці та
соціального захисту населення

Мулик
Роман Миронович

– голова постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту

Шумега
Ігор Станіславович

– голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку
села, аграрної політики, використання земель та регулювання земельних відносин

Федорців
Сергій Іванович

– голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування,
захисту прав людини, законності та правопорядку

Беляшова
Ганна Павлівна

– голова депутатської фракції політичної партії
“Наша Україна”

Данилишин
Іван Ярославович

– уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії “Фронт Змін”

Данів
Іван Михайлович

– голова депутатської фракції “Воля”

Єфімчук
Ярослав Володимирович

– уповноважений представник депутатської фракції партії
“Народний Рух України”

Негрич
Михайло Михайлович

– голова депутатської фракції Народної партії

Парфан
Тарас Дмитрович

– голова депутатської фракції “УДАР”

Попович
Василь Борисович

– голова депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання
“Свобода”

Хованець
Тарас Михайлович

– уповноважений представник депутатської фракції
“Батьківщина”

Черневий
Юрій Іванович

– голова депутатської фракції “Українська”

За звітний період відбулося 49 засідань президії обласної ради з розгляду питань
порядку денного сесій обласної ради, на яких у ході обговорення проектів рішень було
висловлено 96 пропозицій та зауважень. За результатами їх розгляду структурним підрозділам обласної державної адміністрації, виконавчому апарату обласної ради були
дані доручення та рекомендації.
Президія також вносила зміни і доповнення до проектів рішень, а з невідкладних
питань рекомендувала проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях.
Також на засіданнях президії приймались звернення з питань суспільно-політичної
ситуації в державі. Зокрема, було прийнято звернення до громадськості Прикарпаття
напередодні 9 травня 2012 року, Дня вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, із
закликом не допустити політичних спекуляцій та провокацій щодо цієї дати.
16 травня 2013 року президія обласної ради від імені громади області звернулася до
правоохоронних органів з проханням не створювати незаконних перешкод учасникам
всеукраїнської акції "Вставай, Україно!" у м. Києві у гарантованому Конституцією Укра17

їни праві кожного громадянина на мирні зібрання та вільне висловлювання своїх переконань.
15 липня 2014 року президія обласної ради звернулась до депутатів рад усіх рівнів
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.
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5. Робота постійних комісій обласної ради
Однією з найважливіших організаційних форм діяльності обласної ради та її депутатів є робота постійних комісій. На початку скликання обласною радою було утворено
11 постійних комісій. Абсолютна більшість питань, що вносилися на розгляд пленарних
засідань сесій обласної ради, попередньо активно обговорювалися на засіданнях постійних комісій. Це, в свою чергу, давало можливість конструктивно і злагоджено приймати
рішення з питань, що розглядалися на пленарних засіданнях.
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 проведено 123 засідання. Всього було розглянуто 1222 питання.
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 (817), 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 природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища та інші.
Постійною комісією з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій також розглянуто 211 проектів рішень, що вносилися на розгляд сесій обласної ради, з наданням
необхідних висновків.
Комісія здійснювала постійний контроль за виконанням раніше прийнятих рішень.
Передусім, це контроль за виконанням відповідних рішень ради, що стосуються питань
використання розпорядниками бюджетних коштів, виділених їм за рішеннями обласної
ради. З цією метою комісія неодноразово приймала рішення щодо надання розпорядниками бюджетних коштів звітів про їх використання.
Особливу увагу комісія приділяла 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 опрацьовано 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
Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу попередньо розглядала і погоджувала проекти рішень обласної ради з питань соціально-економічного та
19

культурного розвитку області, комунальної власності та приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проекти програм та питання
розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва, регуляторної політики, програми соціально-економічного розвитку області, звіти про їх виконання; аналізувала регуляторний вплив нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, обласної
ради, законність та ефективність використання бюджетних фондів за цільовим призначенням, обсягами, структурою, що спрямовувалися на соціально-економічний розвиток
територій, на виконання обласних цільових програм відповідно до чинного законодавства. На засіданнях комісії формувалися пропозиції до планів роботи постійної комісії та
обласної ради, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку області на підставі тенденцій, головних цілей та пріоритетів розвитку галузей, завдань та
заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів. На засіданнях комісії розглядалися питання ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна спільної власності територіальних громад області; передачі об’єктів права державної власності, зокрема тих, що не ввійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність. Комісія попередньо розглядала кандидатури осіб, які пропонувалися для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою на керівні посади профільних
галузевих підприємств та установ, готувала висновки та рекомендації з цих питань або
відхиляла їх з відповідною мотивацією.
До складу комісії входило 13 депутатів. Головою комісії був Романюк Юрій Дмитрович, заступником голови комісії – Попадинець Руслан Дмитрович, секретарем –
Поліш Володимир Віталійович. Члени комісії – Брус Василь Хомич, Вишиванюк Михайло Васильович, Дуб Наталія Михайлівна, Загурський Олег Васильович, Костинюк
Богдан Іванович, Петрів Василь Іванович, Плотніков Сергій Вікторович, Різник Микола
Павлович, Струтинський Роман Йосипович, Хованець Тарас Михайлович. Всі члени
комісії є фахівцями, які працюють в різних галузях області. На засіданнях комісії питання розглядалися поглиблено, виважено, грамотно, компетентно.
З грудня 2010 року по вересень 2015 року проведено 43 засідання комісії, на яких
розглянуто 1283 питання. По 398 питаннях прийняті рішення обласної ради, до 67 питань були подані зауваження та пропозиції з поверненням їх на доопрацювання; 651 питання стосувалося надання в оренду приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, зокрема – 154 на умовах конкурсу (аукціону) та 12 – надання в суборенду, по 89 об’єктах погоджувалися умови конкурсу (аукціону).
На засіданнях комісії розглядалися та активно обговорювалися програми соціальноекономічного та культурного розвитку області на 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки та
основні напрями розвитку на 2012, 2013, 2014, 2015 роки; підсумки виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку області за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
роки та середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 20072014 роки за пріоритетними напрямками програми та Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року; Стратегія розвитку Івано-Франківської
області на період до 2020 року; регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки; комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на
2016-2020 роки; регіональна цільова програма забезпечення діяльності ІваноФранківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “ІваноФранківськоблагроліс” на 2015-2019 роки.
Також на засіданнях комісії розглядалися питання виконання обласною державною
адміністрацією делегованих обласною радою повноважень.
Комісією також розглядалися такі важливі для області питання як про хід виконання
Угоди щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та обласною радою; про затвердження Типового контракту з керівниками підприємств, установ,
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організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області; про делегування повноважень та управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області; погоджувалися переліки об’єктів, будівель і приміщень спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; було заслухано питання про
роботу автопідприємства обласної ради; погоджено Методику розрахунку пропорції
розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області;
враховуючи звернення юридичних та фізичних осіб, до Методики неодноразово вносилися зміни; погоджувалися переліки об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації та ті, які не підлягають приватизації; розглядалися питання про управління об’єктами спільної власності територіальних
громад області; Програма з реєстрації прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування на 2013-2014 роки; Порядок передачі в
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
З метою створення лікарні відновного лікування для учасників Антитерористичної
операції на комісії розглянуто і погоджено питання про передачу цілісного майнового
комплексу державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”. Розглянуто питання про припинення
діяльності Солотвинської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату ІваноФранківської обласної ради та створення на її базі Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради.
Враховуючи ситуацію, яка склалася в області із заборгованістю перед підрядними організаціями за виконані роботи по ліквідації стихії у 2008, 2010 роках, на комісії розглядалося звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України. Також було розглянуто звернення щодо внесення змін до податкового законодавства України; звернення щодо відзначення на державному рівні 600-річчя надання м. Рогатину Магдебурзького права.
Розглядалися питання щодо затвердження висновків про вартість продажу об’єктів
спільної власності територіальних громад області; про стан дорожнього господарства і
мережі автомобільних доріг в області; про комунальне підприємство обласної ради
“Про-експерт”; питання передачі із спільної власності територіальних громад області
незавершеного будівництва лікувально-операційного блоку Болехівської центральної
міської лікарні у комунальну власність територіальної громади м. Болехова; єдиного
майнового комплексу Снятинської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Снятинського району; про передачу єдиного
майнового комплексу Косівської загальноосвітньої школи-інтернату-гімназії I-III ступенів, лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини с. Турка, с. Сопів,
с. Раківчик та Печеніжинської міської поліклініки Коломийського району; єдиного майнового комплексу Верховинської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів; передачу нежитлових будівель на вул. Театральній, 54 у м. Коломиї; реорганізацію Коломийського педагогічного коледжу Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” в Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради та призначення директора коледжу; передачу об’єкта незавершеного будівництва на вул. Софіївка, 39 у м. Івано-Франківську;
питання передачі приміщень сектору Інституту народознавства Національної академії
наук України “Івано-Франківський науково-дослідний народознавчий центр”, обласному
комунальному підприємству “Західбудсервіс”; про надання повноважень орендодавця
Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному
театру імені Івана Франка, обласній філармонії та ін. З цих питань на сесійних засіданнях обласної ради прийняті позитивні рішення.
На комісіях були розглянуті питання про надання ТзОВ “АТП 12629”,
Кормакову С. Б., ТзОВ “Фірма “Контакт”, Іванюку А. М., ТзОВ “Івано-Франківська те21

лерадіокомпанія “Канал-402”, Виннику В. Д., Гнатіву А. А., Трякіній О. Є. та ін. згоди
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.
Обговорювалися та погоджувалися питання про затвердження Положення про порядок відчуження та Типового договору купівлі-продажу майна; про створення комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн,
депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” і затвердження його Статуту;
затвердження у новій редакції Статуту обласного телебачення “Галичина”, Статуту
обласного клінічного центру паліативної допомоги, Статуту автопідприємства обласної
ради, Статуту редакції літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”; про створення Івано-Франківського обласного комунального підприємства
“Льодова арена” та затвердження його Статуту; Статуту Івано-Франківського краєзнавчого музею; статутів обласних медичних установ; про затвердження Положень про Делятинський, Погонянський, Снятинський психоневрологічні інтернати, геріатричний
пансіонат; Коломийський геріатричний пансіонат, Коршівський геріатричний пансіонат,
Снятинський дитячий будинок-інтернат, Коломийський дитячий будинок-інтернат, Залучанський дитячий будинок-інтернат, обласний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів; про створення обласного Дитячо-юнацького пластового центру і затвердження
його Статуту; про створення комунального підприємства обласної ради з експлуатації
майна та призначення його керівника; статути Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Івана Франка; історико-меморіального музею Олекси Довбуша; Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського; Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва; Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.
На засіданнях комісії розглядалися питання про укладення контрактів з директором
Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, директором ІваноФранківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери, директором
Театру фольклору, народних свят і видовищ, призначення головного редактора журналу
“Перевал”, продовження терміну дії контракту з директором обласного українського
музично-драматичного театру ім. Івана Франка, директором обласної бібліотеки для дітей; про продовження терміну дії контракту з головним редактором газети “Галичина”;
про призначення на посаду директора Калуського коледжу культури і мистецтв.
Розглянуто звіти начальників обласного комунального підприємства “ІваноФранківське обласне бюро технічної інвентаризації”; обласного комунального
підприємства “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”; звіт директора
Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального
господарства та ін.
Також розглянуто питання про продовження терміну дії контракту з директором музею мистецтв Прикарпаття; про призначення директорів інтернатів; про призначення директора Івано-Франківського обласного комунального підприємства “Льодова арена”; про
призначення Тимківа В. М. на посаду директора Івано-Франківської обласної філармонії.
На засіданнях комісії неодноразово розглядалися та погоджувалися календарні плани заходів до регіональних цільових програм, що стосувалися питань комісії. Розглядалися також питання про дозвіл на списання транспортних засобів, медичного обладнання та ін.
Неодноразово на засіданнях комісії висловлювалися пропозиції і зауваження до тих
чи інших проблемних питань, заслуховувалася інформація про їх виконання.
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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 утворена рішенням обласної ради від 10 грудня
2010 року № 9-1/2010 у кількості 11 депутатів, представників різних політичних партій.
Після обрання одного з депутатів комісії народним депутатом України комісія працювала у складі 10 осіб.
За звітний період комісія провела 62 засідання. Всього постійною комісією розглянуто близько 230 проектів рішень обласної ради, більшість з яких було внесено на розгляд сесій обласної ради та прийняті відповідні рішення. На адресу комісії надійшло
понад 700 листів і звернень від підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування та громадян області з питань, що належать до компетенції комісії.
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". Депутати постійної комісії періодично заслуховували
інформацію про їх виконання та пропонували механізми вдосконалення контролю.
Комісія розглядала та погоджувала проекти 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 зазначеного питання комісія підходила 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 з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму було розглянуто та погоджено 7 проектів рішень обласної ради з питань
гірничих відводів та 11 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 розглядалось питання про затвердження лімітів на обсяги заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення і лімітів на використання природних ресурсів на поточний рік. В подальшому відповідні рішення приймалися на сесії обласної ради.
Комісією приділялася належна увага питанням, спрямованим на захист та збереження природно-заповідного фонду області.
Постійна комісія приділяла увагу налагодженню співпраці з іншими регіонами
України. Так, голова комісії Троценко А. В. є членом Басейнової Ради Дністра, головною метою якої є створення ефективного організаційного механізму розробки і виконання заходів Плану Управління Річковим Басейном Дністра з метою поліпшення якості
води та екологічного оздоровлення басейну. План є стратегічним документом розвитку
річкового басейну Дністра, кінцевою метою якого є створення Довгострокової цільової
Басейнової програми.
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Зокрема, питання визначення спільних завдань та заходів щодо збереження природних екосистем та розвитку туризму у Дністровському каньйоні було розглянуто на
спільному засіданні постійних комісій Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської
обласних рад.
Також на вищезгаданому засіданні було розглянуто питання перспективи видобутку
сланцевого газу на території Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей
та упередження можливих негативних наслідків для довкілля при його видобуванні. Це
питання обговорювалось громадськістю та викликало суперечки у наукових колах всіх
трьох областей.
Крім того, було проведено розширене виїзне засідання постійної комісії у Верховинський район з розгляду питання щодо будівництва міні-ГЕС у рамках національного
проекту "Енергія природи". Зважаючи на резонанс, який викликало це питання у населення не тільки нашої області, але й в державі в цілому, засідання постійної комісії було
проведено у формі громадських слухань із залученням спеціалістів відповідної галузі,
представників засобів масової інформації і громадськості.
Надзвичайно велику увагу було приділено опрацюванню та прийняттю проекту рішення обласної ради "Про погодження проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки "Олеська", між державою Україна, компанією "Шеврон
Юкрейн Б. В.” та товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Олеська".
Крім того, комісією було детально вивчено питання про ситуацію, яка склалася на
Домбровському кар’єрі та прилеглій до неї території. Із зазначеного питання було прийнято рішення про фінансування необхідних робіт та проведення геофізичних моніторингових досліджень на північному борті Домбровського кар’єру для виконання комплексу невідкладних природоохоронних робіт з ліквідації прориву на північному борті
кар’єру, з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації та розроблення передпроектних робіт.
На виконання рішення обласної ради "Про Порядок проведення руслоочисних та
руслорегулювальних робіт на річках області" комісія розглядала листи ІваноФранківського обласного управління водних ресурсів та погоджувала заходи з руслоочисних та руслорегулювальних робіт на ріках області. Перед наданням відповідного
погодження члени комісії неодноразово виїжджали на місце для вивчення ситуації.
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) впродовж VІ демократичного скликання провела 25 засідань та 1 слухання,
на яких розглянуто 102 питання.
Члени комісії принципово, по-діловому підходили до розгляду кожного внесеного
на розгляд комісії питання, використовуючи свої фахові знання та власний досвід. Комісією опрацьовано та рекомендовано на розгляд сесій обласної ради окремі регіональні
цільові галузеві програми, зокрема:
– регіональну цільову програму реставрації та паспортизації пам’яток містобудування архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2011-2015 роки;
– регіональну цільову програму реформування та розвитку житлово-комунального
господарства на 2011-2014 роки;
– регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Івано-Франківської області до 2015 року;
– регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на
2012-2016 роки;
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– регіональну цільову програму містобудівного кадастру Івано-Франківської області
на 2012-2016 роки;
– регіональну цільову програму залучення виробничих потужностей підприємств
установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіону, здобуття
засудженими професій та сприяння їх суспільно корисній зайнятості на 2012-2016 роки;
– регіональну цільову програму модернізації теплопостачання в Івано-Франківській
області на 2012–2016 роки;
– регіональну цільову програму “Питна вода” на 2012-2020 роки;
– регіональну цільову програму поводження з твердими побутовими відходами в
Івано-Франківській області на 2012-2016 роки та інші.
Зважаючи на те, що реформування житлово-комунального господарства є однією з
найбільш актуальних проблем і стосується інтересів як жителів краю, так і всього господарського комплексу області, постійна комісія використала одну з організаційних
форм – слухання в комісії. На слуханні було розглянуто проект програми реформування
ЖКГ за участю керівництва обласної ради, заступників голів районних рад, міських, селищних голів і фахівців та спеціалістів житлово-комунальної галузі області. Значна частина зауважень та пропозицій, висловлених на засіданнях комісії та слуханні, були враховані управлінням житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації при доопрацюванні регіональної цільової програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки.
Комісія детально розглянула поданий обласною державною адміністрацією проект
регіональної цільової програми поводження з твердими побутовими відходами в області
на 2012-2016 роки. За наданими висновками та рекомендаціями комісії було внесено
доповнення до програми щодо будівництва в області сучасного сміттєпереробного заводу в м. Івано-Франківську. Комісією було також рекомендовано органам виконавчої влади на місцях активізувати роботу щодо залучення у сферу поводження з твердими
побутовими відходами грантів, шляхом участі у проектах і програмах міжнародних організацій та розробки інвестиційних проектів будівництва в області сміттєпереробних
комплексів.
Комісією також було детально проаналізовано хід виконання Угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою. За наслідками розгляду зазначеного питання було
надано рекомендації обласній державній адміністрації щодо неухильного виконання
сторонами зобов’язань за вказаною Угодою.
Реагуючи на численні звернення жителів щодо незадовільного стану доріг в області,
комісія неодноразово на своїх засіданнях розглядала 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. Комісія також ініціювала звернення до Державного агентства автомобільних
доріг України щодо збільшення обсягів фінансування дорожньо-ремонтних робіт автомобільних доріг області
Комісією у звітному періоді значну увагу було приділено реалізації Програми
енергоефективності області, зокрема було рекомендовано відповідному структурному
підрозділу облдержадміністрації систематично проводити аналіз ефективності встановлених теплових насосів в установах і організаціях області та запропоновано вивчити закордонний та вітчизняний досвіди використання енергоощадних пелетних котлів.
У зв’язку з ескалацією військових дій у східних областях держави за ініціативи комісії було заслухано інформацію стан захисних споруд цивільного захисту в області.
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Постійна комісія обласної ради
з питань національного та духовного розвитку, культури,
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова
За звітний період комісією з питань національного та духовного розвитку, культури,
засобів масової інформації, книговидання і свободи слова (голова – О. Бабій) проведено
62 засідання, на яких розглянуто 360 питань.
Ініціативність членів комісії, відповідальне ставлення до виконання депутатських
обов'язків давали змогу приймати зважені рішення, готувати аргументовані документи.
Вироблені комісією пропозиції вносилися на розгляд президій та сесій обласної ради для
прийняття відповідних рішень.
Комісія планувала свою роботу, враховуючи завдання обласної ради, вимоги Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативних документів.
Розуміючи, що Україна, ставши незалежною, потребує для свого розвитку не тільки
політичної та економічної самостійності, але й розвитку своєї національної культури,
члени комісії неодноразово виступали на захист та підтримку державності української
мови, гостро і рішуче заперечували намагання русифікації українського народу. Комісія
стала ініціатором прийняття звернення обласної ради до Президента Європейської комісії за демократію через право Венеціанської комісії, інших міжнародних організацій, в
якому заявила про рішучий намір відстоювати державність української мови та недопущення прийняття закону про державність російської мови і запровадження в Україні
другої державної мови.
Враховуючи, що повноцінне функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя – це гарантія збереження ідентичності української нації, політичної і
державної єдності України, комісія підтримала ініціативу керівництва обласної ради,
взяла активну участь у розробці та рекомендувала депутатському корпусу прийняти обласну Програму захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської
області на 2013-2015 роки.
Головним завданням в роботі комісії завжди було сприяння формуванню духовних
цінностей наших краян, утвердженню почуття патріотизму і національної свідомості,
знання історії, любові до Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле
і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини, відновлення і вшанування національної пам’яті. Саме ці чинники спонукали членів комісії ініціювати позачергову сесію, на якій було прийнято звернення обласної ради до керівництва держави та Вищого адміністративного суду України з приводу
намірів скасування Указу Президента України В. Ющенка “Про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері”. Членами комісії було підготовлено відповідне звернення до краян, в якому була дана негативна оцінка діям влади та закликалося всіляко відстоювати своїх героїв.
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 підґрунтя 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”.
Велику увагу приділяла комісія питанням вшанування пам’яті українців, які постраждали внаслідок воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів, облаштування і
встановлення пам’ятних знаків на місцях визвольних подій та захоронень. На засіданнях
комісії неодноразово слухалось питання про хід виконання обласної Програми пошуку
та перепоховання жертв репресій тоталітарних режимів. Члени комісії брали активну
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участь у створенні комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам'ять”.
Комісія напрацювала та внесла на розгляд сесії обласної ради проекту рішення “Про
відзначення в області 70-ої річниці створення УПА”, а також ініціювала виготовлення
ювілейних медалей з нагоди цієї дати, якими нагороджено вояків ОУН-УПА та учасників визвольних змагань.
Вироблені комісією пропозиції щодо проголошення в Івано-Франківській області
2012 року Роком УПА, Роком Національної Скаутської Організації України “Пласт”,
Роком Провідника ОУН Ярослава Стецька, Роком Героя України Олекси Гірника та Роком 75-річчя пам'яті української інтелігенції, розстріляної в урочищі Сандармох (Республіка Карелія, Російська Федерація, “Соловецький етап”) були підтримані депутатським
корпусом і прийняті відповідні рішення.
Комісія ініціювала прийняття звернень “9 травня – День скорботи”, “Про відзначення в області 120-ої річниці від дня народження засновника і провідника ОУН полковника Євгена Коновальця”, “Про проголошення 2013 року роком Січового Стрілецтва”.
Комісія напрацювала та внесла на розгляд сесії план заходів з підготовки та відзначення в області 20-ої річниці Незалежності України, Дня Державного Прапора України
та 20-ої річниці Всеукраїнського референдуму з питання проголошення Незалежності
України 1 грудня 1991 року.
На розширеному засіданні комісії за участю керівництва обласної ради, керівників
управління культури облдержадміністрації та підвідомчих установ, заступників голів
районних рад, заступників міських голів, керівників творчих спілок і громадських організацій було запропоновано внести на розгляд сесії проект регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини на 2011-2015 роки”.
Члени комісії завжди надавали великого значення питанню духовності нашого суспільства. Тому цілковито підтримали ініціативу голови обласної ради спільно з Архієреями традиційних Християнських Церков Прикарпаття підготувати Регіональну цільову
програму на 2012-2015 роки “Духовне життя Івано-Франківщини”, яка б забезпечувала
кожній людині свободу совісті та віросповідання, сприяла б формуванню цілісної культурно-національної ідентичності, а також визначала правовий і соціальний статус церкви
в умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової держави.
З метою пошанування Великого Кобзаря комісія ініціювала прийняття рішення
“Про відзначення в області 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” і проголошення в Івано-Франківській області 2014 року Роком Тараса Шевченка.
Розуміючи важливість збереження історичної пам'яті українського народу, популяризації його славного минулого та враховуючи особливу роль “Просвіти” у самоорганізації громад, утвердженні національної ідеї та духовного розвитку краю, комісія ініціювала прийняття рішення “Про підтримку просвітянського руху в області” та рішення
“Про регіональну цільову програму “Просвіта: XXI століття” на 2013-2016 роки”, якими
підтримала концепцію відновлення “Просвіти” у кожному населеному пункті області,
трудових та навчальних колективах закладів освіти, культури, охорони здоров’я та Меморандум про співпрацю “Просвіти” і Церков традиційних українських конфесій.
На постійному контролі комісії перебували діючі обласні профільні програми, які
прийняті обласною радою, зокрема Програма захисту і розвитку української мови на
території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки, регіональна цільова програма
“Духовне життя” на 2012-2015 роки, регіональна цільова програма “Культура ІваноФранківщини” на 2011-2015 роки”.
На засіданнях комісії обговорювались такі важливі питання як впровадження цифрового мовлення, діяльність засобів масової інформації, підтримка друкованих видань,
робота культурно-просвітницьких закладів та мистецьких колективів, співпраця з громадсько-політичними організаціями тощо.
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,
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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
розглядалися комісією, а рекомендації комісії надсилалися виконавцям.
Члени комісії підготували і надіслали Верховній Раді України пропозиції до рекомендації парламентських слухань на тему: ”Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книговидання в Україні”.
Сьогодні, коли якість інформаційних технологій і їх використання часто визначають
характер життя суспільства, питання про взаємовідносини суспільства і засобів масової
інформації набуває особливого значення. Враховуючи цей факт, комісія опрацювала і
рекомендувала на розгляд сесії звіти про роботу засобів масової інформації, співзасновником яких є обласна рада, зокрема: редакції Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок”, редакції газети “Галичина”, обласного телебачення “Галичина”, редакції Всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”.
Члени комісії брали участь у засіданнях “круглих столів”, прямих ефірах на телебаченні “Галичина”, зустрічалися з громадськістю, публікували власні статті на шпальтах
обласних газет. Важливими для себе депутати постійної комісії вбачали контроль за виконанням рішень обласної ради в галузі культури. Неодноразово на засіданнях комісії
обласної ради проводився детальний аналіз проблемних питань галузі, заслуховувався
хід виконання рішень обласної ради, розглядалися та погоджувалися проекти статутів
закладів культури та мистецтв, а також питання продовження контрактів з директорами
цих установ.
Традиційною була попередня робота над проектами обласного бюджету та його коригування. Активну участь у вирішенні цього питання брали участь усі члени постійної
комісії, адже вони по-справжньому опікуються проблемами галузей. Результатом розгляду постійною комісією окремих важливих питань ставали відповідні висновки та
пропозиції, підтримані іншими постійними комісіями та враховані при прийнятті рішень
обласної ради.
Комісія неодноразово розглядала звернення керівників творчих колективів та громадських організацій з пропозиціями щодо покращення роботи закладів культури і мистецтва.
Варто відзначити, що всі члени комісії брали активну участь у роботі постійної комісії.
Заступник голови комісії Василь Артим, секретар комісії Ярослав Ткачівський неодноразово бували у різних творчих наукових, культурно-просвітницьких колективах,
нерідко вирішували конфліктні ситуації. Сприяли виконанню прийнятих обласною радою програм члени комісії Д. Неміш , Б.-М. Кучер. Ініціатором розробки регіональної
цільової програми “Духовне життя” став Д. Захарук. Важко переоцінити патріотичновиховну діяльність М. Андрусяка. Депутат М. Семенюк особисто сприяв відкриттю
пам’ятних знаків для увічнення видатних постатей української нації.
Слід зауважити, що членом комісії є народний депутат Верховної Ради України
першого скликання Д. Захарук. У комісії працюють 5 членів Національної спілки журналістів України, 3 члени Національної спілки письменників України, кандидат наук,
заслужений діяч мистецтв України.
А загалом у складі комісії – активні, небайдужі, непересічні особистості, кожна з
яких персонально вносить свій вклад у духовний розвиток краю. Високим авторитетом
на Прикарпатті користується голова комісії, депутат трьох демократичних скликань
О. Бабій.
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки утворена рішенням обласної
ради від 10 грудня 2010 року № 9-1/2010 у кількості 7 депутатів, представників різних
політичних партій.
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Головне завдання комісії, до складу якої входять фахівці у галузі освіти і науки, –
сприяти розвитку освіти, науки та патріотичному вихованню молоді на українських національних та християнських традиціях з урахуванням кращих європейських освітніх
надбань.
У своїй роботі постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки керувалася Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну
освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, рішенням обласної ради від 10.12.2010. № 8-1/2010 “Про Положення про постійні комісії обласної ради”, іншими законодавчими і нормативними документами.
Комісія працювала відповідно до плану роботи комісії та плану роботи обласної ради.
Впродовж звітного періоду проведено 31 засідання комісії, розглянуто понад 200
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 згідно з
компетенцією, зокрема:
“Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015
роки” (неодноразово);
“Про регіональну цільову програму “Міжнародний центр зустрічей української і
польської студентської молоді” на 2011-2014 роки” ;
“Про створення дошкільних груп та спеціальних класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення на базі Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради”;
“Про передачу єдиного майнового комплексу”;
“Про передачу-приймання приміщень Черченської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рогатинського району”;
“Про реорганізацію Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
I-II ступенів Івано-Франківської обласної ради”;
“Про викладання предмета “Основи християнської етики” в загальноосвітніх
навчальних закладах області”;
“Про стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та християнської етики в
загальноосвітніх навчальних закладах”;
“Про передачу єдиного майнового комплексу Косівської загальноосвітньої школиінтернату-гімназії І-ІІІ ступенів”;
“Про передачу єдиного майнового комплексу Верховинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів”;
“Про створення комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”;
“Про призначення директора комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”;
“Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти”;
“Про створення Івано-Франківського обласного Дитячо-юнацького пластового
центру і затвердження його Статуту”;
“Про погодження призначення на посаду директора Івано-Франківського обласного
дитячо-юнацького пластового центру”;
“Про припинення діяльності Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Івано-Франківської обласної ради”;
“Про створення Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради” та інші.
Комісія проводила аналіз ефективності використання бюджетних коштів загального
і спеціального фондів, що спрямовувалися на заклади освіти.
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Окрім цього, комісія погоджувала головному управлінню освіти і науки департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту/департаменту освіти і науки 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 Івано-Франківської 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”.
Члени комісії у 2012 році підтримали пропозицію голови обласної ради Олександра
Сича стосовно звернення до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо
введення до переліку спеціальностей, за якими здійснюється захист дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, нової спеціальності
“туризмознавство”.
Водночас, за ініціативою комісії на розгляд пленарних засідань обласної ради у звітному періоді було внесено та підтримано звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації, що склалася в системі професійно-технічної освіти, включено у підпрограму “Вчитель” Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки пункт “Забезпечення професіоналізації
керівників навчальних закладів області шляхом охоплення їх навчанням за магістерською спеціальністю 8.18010020 “Управління навчальним закладом”.
Варто наголосити й на тому, що за ініціативи голови постійної комісії з питань освіти і науки Дмитра Дзвінчука у 2012 році на одному із засідань комісії відбулося обговорення проекту Закону України “Про вищу освіту” за участю народного депутата України
Лесі Оробець та із залученням членів Громадської ради місцевого самоврядування при
голові обласної ради, викладачів та студентів факультету управління та інформаційної
діяльності кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Члени комісії взяли активну участь у розробці обласної Програми захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 2012-2015 роки.
Комісія негативно відреагувала на розпорядження обласної державної адміністрації
від 31.01.2013. № 59 “Про заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ області
та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік”. Тому на одному з її засідань було
розглянуто зазначене вище розпорядження та заслухано детальну інформацію щодо заходів, які передбачається провести з метою оптимізації мережі бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік, а також про негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок проведення такої оптимізації, оскільки розпорядження зачіпає законні інтереси та права великої кількості мешканців ІваноФранківської області.
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.
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.
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
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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.
Члени комісії взяли участь у засіданні круглого столу “Проблемні питання освіти і
науки, що вимагають законодавчого врегулювання”, зініційованого народним депутатом
України, першим заступником голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України Олександром Сичем.
Члени комісії побували в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання
якості освіти та ознайомилися з його роботою.
Голова постійної комісії обласної ради з питань освіти і науки неодноразово брав
участь у парламентських слуханнях з питань освіти і науки.
Постійна комісія обласної ради з питань освіти і науки підтримала ініціативу проведення Івано-Франківського міського конкурсу студентських науково-практичних робіт
“Порівняльний досвід трансформацій в постсоціалістичних країнах та Україні в 19892010 роках”.
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 та узагальнення,
залучала відповідних фахівців, здійснювала виїзди в навчальні заклади.
Комісією була надана відповідь на інформаційний запит керівника проекту “Вчимося праву – зберігаємо школи” Східноукраїнського центру громадських ініціатив щодо
ліквідації/призупинення діяльності Зовнішнього незалежного тестування на території
Івано-Франківської області.
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, 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
Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства 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 обрано 9 депутатів, представників різних політичних партій. Головою комісії обрано Піцуряка Манолія Васильовича, заступником – Дріня Романа Миколайовича, секретарем – Гоголь Ярославу Михайлівну. Члени комісії – Роман Білик,
Михайло Гнип, Зіновій Митник, Микола Олінійчук, Тарас Скоропад, Віталій Фейчук.
Варто відзначити високий фаховий рівень депутатів, які входять до складу комісії,
що не раз було засвідчено при прийнятті рішень з дискусійних питань, які належать до
компетенції комісії.
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 спрямовувалися на медицину.
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Напрацьовані комісією пропозиції та рекомендації вносилися на розгляд президії та
сесій обласної ради з метою прийняття відповідних рішень, адже результативність роботи
обласної ради пропорційно залежить від діяльності постійних комісій і самих депутатів.
Комісія спільно з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації розробляла проекти програм щодо розвитку матеріально-технічної бази медичних установ області, медичного страхування, вдосконалення структури управління галуззю, оптимізації
мережі лікувально-профілактичних закладів, впорядкування альтернативних форм медичної допомоги.
Відповідно до своїх повноважень комісія вивчала стан виконання обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами делегованих повноважень, що передбачено Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.
Також комісія готувала пропозиції щодо медичного забезпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей.
Комісією внесено чимало пропозицій до рішень обласної ради, місцевим органам
виконавчої влади та місцевим радам.
Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства з початку скликання провела 48 засідань. Три із них – виїзні – для вивчення звернення Косівської районної ради та районної державної адміністрації щодо перспектив
функціонування Яблунівської районної лікарні, звернення громадських організацій селища Вигода Долинського району з аналогічного питання та колективне звернення
працівників Ворохтянського обласного кістково-туберкульозного санаторію “Смерічка”
щодо можливості його реорганізації.
Одне засідання проведено спільно з постійними комісіями обласної ради з питань
екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму та з питань
депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку з розгляду актуального питання реалізації Закону України
“Про відходи” та заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері поводження з медичними відходами в частині утворення, знешкодження, утилізації та захоронення медичних відходів, відходів виробництва лікарських засобів, медичної та мікробіологічної промисловості.
За час своєї діяльності постійною комісією розглянуто 200 питань, що стосуються
галузі охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства. На адресу комісії надійшло
більше сотні листів і звернень від підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, від мешканців області з питань, що належать до компетенції комісії.
Члени комісії брали активну участь у засіданнях, нарадах, семінарах з проблем жінок, дітей, сім’ї та демографічної політики, які проводилися в області і на загальнодержавному рівні.
З ініціативи комісії було прийнято низку звернень з метою покращення функціонування державної політики у сфері медицини, охорони материнства та забезпечення прав
дітей. Так, на шостій сесії обласної ради було прийнято звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України “Про охорону дитинства” в
частині звільнення від плати за навчання у вищих навчальних закладах дітей з багатодітних сімей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей.
Комісія аналізувала та подавала свої рекомендації щодо забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Розглянувши на одному зі своїх
засідань рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: “Про результати перегляду календаря профілактичних щеплень, стан вакцино-профілактики населення та шляхи подальшого удосконалення нормативноправової бази у сфері імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб”,
комісія прийняла відповідне звернення до Комітету щодо внесення окремих поправок до
рекомендацій.
Також комісія підтримала звернення Львівської обласної ради щодо необхідності
розробки і затвердження загальнодержавних цільових програм для забезпечення ліку32

вання хворих нефрологічного профілю та хворих на хронічні вірусні гепатити В і С.
Відповідне звернення з цього питання прийнято на шостій сесії обласної ради та направлено Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
Комісія здійснювала контроль за використанням майна та об’єктів нерухомості закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності області, розробляла
пропозиції щодо ефективного управління цим майном і нерухомістю.
Пріоритетними в діяльності комісії було визначено такі напрямки:
– подальше покращання охорони здоров'я, материнства та дитинства;
– подальший розвиток сімейної медицини та первинної амбулаторно-поліклінічної
ланки, розвиток невідкладної допомоги;
– організація медичної допомоги малозабезпеченим, соціально незахищеним громадянам;
– забезпечення населення якісними медикаментами, належного функціонування закладів фармацевтики.
Саме ці пріоритети були визначальними в діяльності комісії. Для їх реалізації на засіданнях комісії було підготовлено та розглянуто цілу низку питань:
– пропозиції щодо розподілу коштів на капітальні видатки обласного бюджету для
проведення будівництва, капітальних ремонтів, придбання медичного обладнання серед
лікувальних закладів області;
– про затвердження обласної цільової програми “Про запобігання та лікування серцево-судинних і серцево-мозкових захворювань на 2011-2015 роки”;
– пропозиції до проекту рішення “Про обласний бюджет” (в частині охорони здоров'я на 2011-2016 роки);
– про Всеукраїнський проект “Право жити”, спрямований на лікування хворих з онкологічними захворюваннями крові (ХМЛ) відповідно до міжнародних сучасних стандартів, та необхідність розробки і впровадження відповідної обласної програми;
– напрацьовано звернення до Кабінету Міністрів України щодо передачі цілісного
майнового комплексу державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”;
– позитивно вирішено питання забезпечення медичного обслуговування жителів
с. Угринів Тисменицького району бригадами швидкої медичної допомоги комунального
закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф”.
За результатами засідання комісії був напрацьований проект рішення щодо безоплатної передачі компонентів та препаратів донорської крові та підготовлені відповідні звернення до голови обласної ради та до управління Міністерства внутрішніх справ України в області.
Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядалися питання з 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 облдержадміністрації розробити алгоритм погодження передачі, обліку використання медикаментів та звернутися до Міністерства охорони здоров’я України про внесення змін у відповідні нормативні документи, постанови та закони України.
В роботі комісії брали участь представники департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, а також керівники обласних лікувальних закладів.
Відповідально комісія підходила до розгляду проектів рішень зі всіх питань порядку
денного сесій ради. Комісією було внесено чимало поправок та доповнень до проектів
рішень, а по окремих з них члени комісії мали свою позицію і відстоювали її на сесіях.
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Всі члени комісії були активними як на засіданнях комісії, так і на сесіях обласної
ради, налаштовані на конкретні результати роботи.
Із недоліків у роботі комісії слід відзначити, що не завжди своєчасно і в повному
об'ємі комісія здійснювала контроль за прийнятими рекомендаціями.
Комісія не в повній мірі опиралася на громадськість та недостатньо інформувала
виборців про свою діяльність. Однак слід відзначити, що в роботі комісії неодноразово
брали участь члени Громадської ради місцевого самоврядування при голові обласної
ради, представники громадських організацій області.
Постійна комісія обласної ради
з питань праці та соціального захисту населення
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення (голова – Галина
Ляхович) спрямовувала свою діяльність на виконання законодавства з охорони праці,
забезпечення гарантій і соціального захисту найменш соціально захищених категорій
громадян.
З початку скликання постійна комісія провела 26 засідань, на яких було розглянуто
більше 100 питань.
На засіданнях комісії розглядались та погоджувались проекти рішень обласної ради,
зокрема: “Про регіональну цільову Програму підтримки трудових мігрантів – вихідців з
Івано-Франківської області та членів їх сімей на 2012 рік”, “Про обласну комплексну
Програму соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках”,
“Про затвердження регіональної цільової програми захисту прав споживачів в ІваноФранківській області на 2014-2015 роки”, “Про затвердження обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки”, “Про регіональну цільову програму соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці, на 2015-2019 роки”.
У зв’язку з подіями у державі, актуальними й на сьогодні, комісія брала активну
участь в підготовці проекту 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”.
Метою обласної програми є посмертне визнання та належна оцінка проявленого героїзму загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і
незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом шляхом закріплення
пожиттєвої фінансової допомоги та підвищення соціальних стандартів для сімей загиблих Небесної Сотні, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які
брали участь у бойових діях.
На засіданнях комісії погоджувалися також календарні плани заходів на виконання
обласних програм соціального спрямування.
Комісія у межах своїх повноважень з метою об’єктивного реагування на заяви, скарги, звернення, що надійшли на її адресу отримувала від органів виконавчої влади необхідні матеріали і документи для вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців,
здійснювала виїзди у соціальні заклади.
На засіданнях комісії порушувались питання про відкриття центрів реабілітації дітей
у містах і районах області з метою покращення та полегшення їх адаптації у суспільстві.
Члени комісії брали участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці, яке проводилось у м. Чернівці 12 червня 2013 року,
з розгляду особливостей практичного застосування Закону України “Про зайнятість населення” від 5 липня 2012 року № 5067.
Важливим у діяльності комісії був розгляд питань щодо належних умов праці та зайнятості населення, соціального захисту громадян, в тому числі інвалідів, дітейінвалідів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей, звернень
громадських організацій та фондів.
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Постійна комісія обласної ради
з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної
культури та спорту (голова – Роман Мулик) за час діяльності шостого демократичного
скликання провела 34 засідання. Комісія утворена рішенням обласної ради від
10.12.2010. № 9-1/2010 у кількості 9 депутатів, представників різних політичних партій.
У зв’язку з обранням одного з депутатів комісії народним депутатом України комісія
працювала у складі 8 осіб.
З часу обрання постійною комісією розглянуто близько двохсот питань, що стосуються сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики. На адресу комісії надійшло понад 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 розглядала і погоджувала проекти рішень
обласної ради з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту, готувала висновки та рекомендації з цих питань, спрямовані на покращення стану справ та
контролю за ефективним використанням ресурсів у сфері розвитку спорту та фізичної
культури.
Постійна комісія обрала пріоритетним напрямком діяльності постійний контроль за
реалізацією регіональних та обласних цільових програм, що належать до її компетенції.
Депутати постійної комісії періодично заслуховували інформацію про їх виконання та
пропонували механізми вдосконалення контролю.
Завдяки динамічній роботі постійної комісії та принциповій позиції її депутатів були прийняті рішення, спрямовані на розвиток спорту, зростання престижу фізичної
культури, молодіжної політики.
З ініціативи постійної комісії була напрацьована та прийнята на сесії обласної ради
оновлена на вимогу часу обласна комплексна програма “Молодь Прикарпаття” (20102015 роки), актуалізувались напрямки виконання регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.
Завдяки депутатам була прийнята регіональна цільова програма “Спортивний майданчик” (2012-2016 роки), котра започаткувала добру традицію встановлення сучасних майданчиків зі штучним покриттям на умовах співфінансування обласною радою та сільськими, селищними, міськими радами, на території яких такі майданчики розміщувались.
Спільно з відповідними структурами обласної державної адміністрації комісія запропонувала напрямки розвитку та впорядкування матеріально-технічної бази дитячоюнацьких 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 були активними учасниками заходів, котрі проводило управління
молоді і спорту обласної державної адміністрації, нарад та семінарів з проблем молодіжної політики.
На запити членів комісії виконавчими структурами влади надавався актуальний аналіз виконання обласних програм, що давало змогу своєчасно подавати раціональні
пропозиції. Прийняті радою та постійною комісією рішення доводились до виконавців
та аналізувався стан їх реалізації.
Члени постійної комісії плідно співпрацювали над вирішенням профільних питань з
галузевими управліннями облдержадміністрації, районними та міськими радами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.
Представники засобів масової інформації та члени громадської ради при голові обласної ради мали змогу бути присутніми на засіданнях комісії.
Незважаючи на різні політичні переконання, депутатів постійної комісії завжди об'єднувала відповідальна депутатська діяльність, активна життєва позиція. Завдяки цьому
постійна комісія здійснювала свої повноваження протягом всього скликання на належ35

ному рівні, працювала злагоджено, професійно, прагнула виявити додаткові резерви та
потенціал для правового та соціального захисту молоді, розвитку та популяризації фізичної культури й професійного спорту.
Постійна комісія обласної ради
з питань розвитку села, аграрної політики,
використання земель та регулювання земельних відносин
За звітний період відбулось 57 засідань комісії, два з яких виїзні. На засіданнях комісії було розглянуто 301 питання.
Протягом зазначеного періоду депутати комісії взяли участь в напрацюванні, розглянули і рекомендували до розгляду на сесії обласної ради 93 проекти рішень, серед
яких 7 довгострокових програм, зокрема:
– регіональна цільова програма розвитку рибництва на період до 2020 року;
– регіональна цільова програма виробництва екологічно чистої продукції на період
до 2020 року;
– регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на
2012-2016 роки;
– регіональна цільова програма розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 року;
– регіональна цільова програма розвитку скотарства та вівчарства на період до
2015 року.
Окремо слід відзначити роботу комісії з опрацювання проектів рішень і матеріалів
про надання в користування мисливських угідь. На сьогодні розглянуто і прийнято позитивні рішення по 51 суб’єкту господарювання, ще 3 знаходяться на розгляді.
Інші проекти рішень стосувались, в основному, розширення меж населених пунктів
та затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель.
Члени комісії також розглянули та опрацювали 125 звернень від громадян та установ
області з приводу порушення норм земельного законодавства, зокрема межових спорів.
Комісією було заслухано звіт про роботу головного управління Держкомзему в області та головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.
У 2015 році на кожному засіданні розглядалось питання щодо забезпечення учасників Антитерористичної операції земельними ділянками, за результатами яких було підготовлено 2 рішення обласної ради.
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 планувала 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 50 засідань, із них по одному спільному із постійними комісіями
обласної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та регу36

лювання земельних відносин, а також з питань національного та духовного розвитку,
культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи та із тимчасовою контрольною комісією обласної ради з перевірки фактів порушень в області чинного виборчого
законодавства, а також фактів перешкоджання депутатській діяльності.
Всього комісією розглянуто близько 450 різних питань. По більшості з них обласною радою прийняті відповідні рішення. Це і Регламент обласної ради та зміни до нього,
Положення про постійні комісії обласної ради, Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки, довгострокова Програма мобілізаційної підготовки Івано-Франківської області на 2011-2016 роки, Регіональна цільова
програма профілактики злочинності на 2011-2015 роки, Регіональна цільова програма
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному
архіві Івано-Франківської області на 2013-2015 роки, Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2014-2015 роки, Програма запобігання та протидії корупції на 2014-2015 роки, пропозиції до плану роботи обласної ради на відповідний рік з питань, що пропонувались до розгляду на пленарних засіданнях (сесіях) обласної ради, про представлення до нагородження Почесною грамотою
та Грамотою Верховної Ради України, про звернення до Верховної Ради України щодо
внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", про перейменування сільських рад і населених пунктів та інші.
На засіданнях комісії було заслухано інформацію про діяльність правоохоронних
органів та судів області, досвід роботи територіального управління Державної судової
адміністрації в Івано-Франківській області, підтримано звернення голови Апеляційного
суду Івано-Франківської області стосовно вирішення питань соціально-побутових умов
суддів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, які виявили бажання перейти на
роботу до судів Прикарпаття, та членів їх сімей.
Значна увага була приділена питанню вжиття заходів з метою запобігання руйнуванню пам’ятних знаків героям національно-визвольних змагань на території області. У
зв'язку з цим комісія звернулась до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з тим, щоб останні організували облік та інвентаризацію
пам’ятників та пам’ятних знаків на відповідних територіях.
Комісією підтримано також питання щодо віднесення міста Бурштина до категорії
міст обласного значення.
Загалом, до постійної комісії надходили звернення, що охоплювали надзвичайно
широкий спектр суспільних відносин і широке 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 надання комісією допомоги у відновленні законності чи сприянні у вирішенні спірних питань.
В різні інстанції направлено більше 200 листів від комісії.
Важливу увагу комісія приділяла розгляду пропозицій і зауважень, висловлених депутатами обласної ради щодо питань, які відповідно до положення про комісію належать
до її відання.
Чимало звернень інших обласних рад України з питань розвитку місцевого самоврядування та пропозицій щодо удосконалення законодавства опрацьовано членами комісії та подано свої висновки.
На виконання своїх повноважень комісія тісно співпрацювала з прокуратурою області, управлінням МВС України в області, управлінням Служби безпеки України 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, у практиці роботи комісії був
розгляд окремої категорії скарг із залученням скаржників та осіб, дії яких оскаржуються.
Неодноразово у роботі комісії брали участь депутати обласної ради – члени інших
постійних комісій обласної ради, представники громадських організацій та засобів масової інформації.
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Так, на засіданні комісії були присутні правозахисники, голова Івано-Франківського
обласного осередку Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, представники організацій "Закон і порядок", "Демократичний альянс", "Інститут масової інформації", члени громадської ради при голові обласної ради, Національної спілки журналістів України, кореспонденти обласного телебачення "Галичина", обласної державної телерадіокомпанії, інформаційних агентств "Бріз"
та "Інтерфакс-Україна", інтернет-агентства firtka.if.ua, журналісти газети "Галицький
кореспондент" та газети "Галичина".
Впродовж скликання 7 постійних комісій обласної ради прозвітували про свою роботу на сесіях обласної ради. Однак, за звітний період не звітували постійні комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства та з питань праці та соціального захисту населення.
6. Розпорядження голови обласної ради
За період з листопада 2010 року по вересень 2015 року головою обласної ради прийнято 5571 розпоряджень, з них: з основної діяльності – 4299, з особового складу – 426,
про надання відпусток керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради –
575 і про відрядження – 271.
Згідно з розпорядженнями голови обласної ради в області були проведені заходи з
відзначення 102-ої річниці від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери, Дня
Героїв, 120-ої річниці від дня народження засновника і провідника ОУН полковника
Євгена Коновальця та 69-ої річниці Української Повстанської Армії.
За розпорядженням голови обласної ради була утворена робоча група для врегулювання питань ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку.
На виконання розпорядження голови обласної ради в області відбулися I-II етапи
Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного значення)
рад, присвяченої 20-й річниці Незалежності України.
Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 11.11.2011. № 781-р 7 грудня 2011 року в Івано-Франківському академічному обласному українському музичнодраматичному театрі імені Івана Франка відбулося урочисте зібрання представників органів місцевого самоврядування, присвячене Дню місцевого самоврядування, на якому
було вручено дипломи переможцям другого конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, нагороджено представників органів місцевого самоврядування
області, представлено експозицію “Місцеве самоврядування в області”.
У зв’язку з відзначенням 26 листопада Дня пам’яті жертв голодоморів, з метою вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу головою обласної ради було прийнято розпорядження від 23.11.2011. № 818-р “Про вшанування в області пам’яті жертв
голодоморів”.
Важливим є також прийняття головою обласної ради розпорядження від 26.12.2011.
№ 975-р “Про відзначення в області 103-ої річниці від дня народження Провідника ОУН
Степана Бандери”.
На виконання розпоряджень голови обласної ради в області були проведені заходи з
відзначення 83-ої річниці створення ОУН та 100-річчя з дня народження голови Проводу
ОУН Ярослава Стецька, а також заходи з відзначення 104-ої річниці від дня народження
Провідника ОУН Степана Бандери.
За розпорядженням голови обласної ради від 15.05.2013. № 291-р представники Івано-Франківської області взяли участь у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських міст обласного значення, сільських та селищних рад, яка відбулася з
27 травня по 1 червня 2013 року у м. Алушті.
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За ініціативою голови обласної ради В. Скрипничука та на виконання його розпорядження від 11.07.2013. № 442-р була утворена робоча група для опрацювання проекту
Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська, між
державою Україна та компанією “Шеврон Юкрейн Б. В.” та товариством з обмеженою
відповідальністю “Надра Олеська”.
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”.
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 історико-просвітницького
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.
З метою увічнення великої громадянської і національної відваги та самовідданості,
сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного
вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції
гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, головами обласної ради
та обласної державної адміністрації було прийнято розпорядження від 18.02.2015.
№ 83-р/75 “Про вшанування в області подвигу учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні”.
За розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації від 24.02.2015. № 126-р/92 в області утворена робоча група щодо опрацювання питання виділення земельних ділянок учасникам Антитерористичної операції, а за розпорядженням голови обласної ради від 03.09.2015. № 652-р – робоча група щодо визначення шляхів розв’язання питань правового, медичного та соціального забезпечення бійців
добровольчих батальйонів в зоні проведення Антитерористичної операції.
Головами обласної ради та обласної державної адміністрації прийнято також розпорядження від 21.09.2015. № 681-р/598 “Про відзначення в області у 2015 році Дня захисника України, 73-ої річниці створення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва”.
За звітний період головою обласної ради прийнято 3314 розпоряджень про виділення коштів з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень для надання
адресної матеріальної допомоги громадянам області.
За період з листопада 2010 року по вересень 2015 року відповідно до розпоряджень
голови обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у
соціально-економічний та культурний розвиток області Подякою голови ІваноФранківської обласної ради відзначено 199 осіб, 876 осіб нагороджено Грамотою голови
Івано-Франківської обласної ради, Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради вручено 64 особам.
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7. Взаємодія Івано-Франківської обласної ради
з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями
Обласна рада і обласна державна адміністрація, незважаючи на окремі політичні
розбіжності, від початку скликання підтвердили практичними справами задекларовану
співпрацю з вирішення проблем соціально-економічного розвитку області. Депутатський
корпус Івано-Франківської обласної ради, без огляду на партійну приналежність і пов'язані з цим світоглядні орієнтації, був одностайним при вирішенні важливих соціальноекономічних проблем. Водночас, обласна рада не могла не реагувати на загальнонаціональні проблеми, на руйнування демократичних здобутків, на плюндрування української
мови, культури, історії. З цього приводу прийнято чимало заяв, звернень, напрацьовані
численні пропозиції, які направлялися до центральних органів влади.
Враховуючи фактично стан війни в Україні, обласна рада спільно з облдержадміністрацією оперативно реагували на численні виклики, на роботу з внутрішніми переселенцями та підтримку волонтерського руху.
Івано-Франківська обласна рада спільно з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією постійно беруть участь у спільних нарадах, зустрічах з офіційними
делегаціями з інших регіонів України та з-за кордону, потенційними інвесторами, в офіційних та урочистих заходах. Керівництво обласної ради входить до складу колегії обласної державної адміністрації, депутати ради беруть активну участь в її роботі. Водночас,
голова, заступники голови облдержадміністрації беруть активну участь у пленарних засіданнях сесій обласної ради, засіданнях постійних комісій. За участю директорів департаментів, начальників управлінь і відділів облдержадміністрації проводяться Дні депутата в обласній раді.
27 січня 2011 року під час наради з головами районних рад та міськими головами
міст обласного значення було запропоновано утворити Консультативну раду з питань
місцевого самоврядування.
Її головним завданням було оперативне реагування та вироблення скоординованих
заходів і дій, взаємоузгоджених пропозицій у справі реалізації державної політики щодо
сталого розвитку територіальних громад, районів і міст області, підвищення рівня життя
населення Прикарпаття, початку роботи з реалізації реформи щодо децентралізації влади
в Україні.
За звітний період відбулося 17 засідань Консультативної ради, зокрема виїзні засідання проведені на базі Яремчанської міської ради, Галицької, Тлумацької та Тисменицької районних рад. Варто також зауважити, що Івано-Франківська обласна рада, її виконавчий апарат надавали активну методичну допомогу органам місцевого самоврядування. Одним з її характерних виявів була організація та проведення працівниками виконавчого апарату обласної ради різноманітних навчань, спільних семінарів із депутатами районних, сільських, селищних рад, сільськими, селищними, міськими головами,
секретарями сільських, селищних рад.
Активно у звітному періоді обласною радою використовувалась й така форма роботи як робочі поїздки керівництва обласної ради у райони та міста області. Основною
метою таких поїздок було ознайомлення зі станом соціально-економічного розвитку районів та міст, діяльністю підприємств та агроформувань, участь у сесіях відповідних
районних та міських рад, моніторинг діяльності обласних комунальних закладів, хід реалізації проектів та програм обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування.
Добрим прикладом практичної взаємодії з місцевими радами області є участь команд депутатів рад області у Всеукраїнських спартакіадах серед депутатів Верховної
Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного значення), селищних та сільських рад. Збірна команда депутатів рад
області брала участь в трьох Всеукраїнських спартакіадах, двічі виходила переможцем,
один раз здобула срібну сходинку в цьому престижному депутатському змаганні.
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Дієвою формою роботи обласної ради у звітному періоді була активна діяльність в
рамках Української асоціації районних та обласних рад. Участь представників області в
її роботі була завжди дієвою та результативною.
У звітному періоді обласна рада була ініціатором та організатором утворення регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, роботі якого
постійно надавалась практична допомога. Жодне розширене засідання регіонального
відділення за участю сільських та селищних рад не проводилось без керівництва обласної ради. 3 грудня 2013 року відбулося засідання Асоціації сільських та селищних рад за
участю керівництва обласної ради, де 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.
Важливе місце у діяльності Івано-Франківської обласної ради належить забезпеченню максимальної прозорості та відкритості обласної ради, здійсненню громадського контролю за її діяльністю, а також розвитку ефективної, всесторонньої взаємодії з громадськістю та врахуванню громадської думки при вирішенні важливих питань розвитку області, налагодженню ефективних механізмів партнерства Івано-Франківської обласної
ради з інститутами громадянського суспільства. Важливою формою взаємодії обласної
ради з інституціями громадянського суспільства у призмі ефективної реалізації вище
окреслених цілей є Громадська рада місцевого самоврядування.
Загалом станом на сьогодні до складу Громадської ради місцевого самоврядування
входять представники 73 організацій обласного значення. Напередодні кожного пленарного засідання сесій обласної ради скликаються відповідні засідання, де розглядають
основні питання порядку денного поточної сесії, загальнодержавні події, зачитуються
заяви громад.
8. Інформація про стан виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки
Івано-Франківська обласна рада шостого демократичного скликання однією з перших в Україні своїм рішенням від 04.01.2011. № 40-2/2011 затвердила Програму розвитку місцевого самоврядування в області на 2011-2015 роки, основним завданням якої є
забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в області, зміцнення його
організаційних, правових, матеріально-фінансових та інформаційних засад.
Станом на 01.10.2015 року протягом 2011-2015 років для реалізації заходів цієї Програми (крім обласного конкурсу проектів) з обласного бюджету використано коштів на
суму 19,5 млн. грн., у тому числі за роками:
тис. грн.
19461,2

2011
3895,8

2012
3373,4

2013
3917,5

2014
3948,4

2015 (9 міс.)
4326,1

Одним із основних напрямів використання коштів Програми (66%) є надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам із Фонду обласної ради
на виконання депутатських повноважень.
За період з 1 січня 2011 року по 30 вересня 2015 року таких допомог надано на суму
12,7 млн. грн., з них 8,5 млн. грн. – відповідно до клопотань депутатів обласної ради та
4,2 млн. грн. з фонду голови обласної ради (на підставі протоколів засідань дорадчої
комісії).
Адресну матеріальну допомогу надано 5596 особам.
Також відповідно до звернень депутатів придбано та передано бюджетним установам області оргтехніку та інше обладнання на суму 464,8 тис. гривень.

41

Фонд депутата обласної ради становив:
грн.
82300

2011
13300

2012
12000

2013
15000

2014
18000

2015
24000

В рамках Підпрограми “Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування” реалізовано ряд заходів, спрямованих на забезпечення розвитку місцевого самоврядування, зокрема зміцнення його організаційних та інформаційних засад, а саме:
– проведення засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування
при Голові Верховної Ради України та перебування її членів в Івано-Франківській області 10-12 березня 2011 року;
– відзначення Подякою та Цінним подарунком голови обласної ради мешканців області, які особистою участю внесли значний вклад у розвиток області, окремих її районів, сіл, селищ і міст;
– щорічне встановлення бігбордів;
– проведення виїзних сесій обласної ради;
– проведення першого турніру з волейболу на кубок голови Івано-Франківської обласної ради (28-29 травня 2011 року) з нагоди 120-ої річниці з дня народження засновника і провідника ОУН Євгена Коновальця;
– перебування в Івано-Франківській області 7-8 липня 2011 року Парламентської
делегації Автономного краю Воєводина (Республіка Сербія);
– оплата членських внесків до Асоціації місцевих та регіональних влад;
– створення експозиції “Місцеве самоврядування в області – шляхи розвитку”;
– сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування області, їх асоціацій
та інших об’єднань;
– проведення соціологічних досліджень “Громадська думка мешканців ІваноФранківської області щодо проблем місцевого самоврядування”;
– забезпечення участі збірної команди Івано-Франківської області у Всеукраїнській
спартакіаді серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та міських рад;
– видання матеріалів про основи місцевого самоврядування;
– оплата навчання посадових осіб місцевого самоврядування.
Всього для реалізації зазначених заходів цієї Підпрограми протягом звітного періоду використано близько 1,7 млн. гривень.
З метою інформування населення через засоби масової інформації про діяльність
обласної ради та інших органів місцевого самоврядування області та відповідно на виконання заходів Підпрограми “Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого
самоврядування в засобах масової інформації” укладено 41 договір про співпрацю між
обласною радою та засобами масової інформації і надано їм фінансову підтримку на суму 4,6 млн. гривень.
В рамках співпраці було домовлено про інформаційне партнерство для ефективного
висвітлення діяльності обласної ради.
Згідно зі статистикою, що велася працівниками виконавчого апарату, в засобах масової інформації було надруковано більше 130 різноманітних статей про обласну раду.
Крім цього, опубліковано чимало повідомлень про скликання сесій, коментарі депутатів
обласної ради тощо.
Більшість опублікованих матеріалів були присвячені роботі сесій обласної ради. Також неодноразово згадувалося про роботу постійних комісій обласної ради.
Варто зауважити, що ця співпраця реалізувалася з виданнями різних форм власності: як муніципальними, так і приватними усіх районів області. Таким чином вдалося
охопити інформаційним забезпеченням усю область.
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9. Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування є важливим елементом управління у системі органів влади.
Особливо важливим є те, що ефективність функціонування місцевого самоврядування
залежить від фінансового ресурсу, який є у їх розпорядженні.
Вирішувати проблеми треба не тільки зосереджуючи свою увагу на необхідності
змін та реформ у бюджетній сфері, але й на пошуку альтернативних методів вирішення
тих чи інших питань.
Разом з тим, ініціативність громад, їх здатність сконцентруватися над пріоритетністю вирішення проблем є запорукою успіху у досягненні конкретних цілей і завдань. Вирішувати завдання легше буде за умови концентрації усіх можливих ресурсів, в тому
числі громади та залучення спонсорських коштів.
На Івано-Франківщині вперше в Україні затверджено й успішно реалізовано Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки,
найважливішою складовою якої стало проведення обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі – Конкурс). Основною метою Конкурсу є
відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування: ремонти і реконструкцію
шкіл, дитсадків, амбулаторій, адмінбудинків, об’єктів спортивної інфраструктури (стадіони, спортмайданчики), благоустрій територій та поводження з ТПВ тощо.
За період 2011-2014 років обласною радою організовано і проведено п’ять конкурсів,
на які подано 727 проектів. З них переможцями визначено 347 проектів. Практично половина із поданих проектів знаходила фінансову підтримку у реалізації. Загальна сума коштів, яка залучена для виконання, склала 47,6 млн. грн., в т.ч. 24,3 млн. грн. з обласного
бюджету, 10,1 млн. грн. з місцевих бюджетів і 13,2 млн. грн. від організацій-партнерів.
Таким чином, спільними зусиллями обласної ради, територіальних громад та партнерів вже завершені та в перспективі будуть реалізовані проекти, які є найбільш важливими та потребують першочергового вирішення. Зокрема, проведення ремонтів у
68 школах, 37 дитячих садках, 37 клубах, 12 лікарських амбулаторіях, 52 об’єктах спортивної інфраструктури, у 34 населених пунктах відновиться вуличне освітлення, а в
42 покращиться благоустрій тощо.
Якщо проаналізувати фінансову вигоду таких конкурсів, то, виділяючи з власних
бюджетів 10,1 млн. грн., місцеві громади отримують додатково ще 37,5 млн. гривень.
Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 24.02.2015 р. № 125-р було
оголошено шостий Конкурс та четверті конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща
етнокультурна громада” та “Краща спортивна громада”.
Особливістю проведення цих конкурсів є збільшення фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації проектів Конкурсу з 75 тис. грн. до 120 тис. грн. Крім того,
учасниками Конкурсу можуть бути спільні проекти декількох територіально прилеглих
органів місцевого самоврядування, фінансова підтримка яких складає максимально
300,0 тис. гривень.
Для участі у шостому Конкурсі подано 160 проектів від 119 місцевих рад на суму
34,3 млн. грн., в т.ч. 19,1 млн. грн. з обласного бюджету, 6,7 млн. грн. з місцевих бюджетів і 8,5 млн. грн. від організацій-партнерів.
Подано також 7 спільних проектів на суму 3,2 млн. грн., в т.ч. 2,1 млн. грн. з обласного бюджету, 0,4 млн. грн. з місцевих бюджетів і 0,7 млн. грн. від організаційпартнерів. Переможці шостого Конкурсу будуть оголошені найближчим часом.
Поряд з проведенням основного Конкурсу обласною радою у 2012 році започатковано й обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща етнокультурна громада”
та “Краща спортивна громада”. Основна відмінність цих конкурсів від конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування полягає в тому, що тут оцінюється
вже проведена робота за відповідний період, а не намір щось зробити.
Метою конкурсу “Громада кращого довкілля” є залучення громади для поліпшення
благоустрою населених пунктів і покращання екологічного стану довкілля.
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Метою конкурсу “Краща спортивна громада” є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної
культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
Метою конкурсу “Краща етнокультурна громада” є збереження традицій, звичаїв,
обрядів та їх розвиток, а також популяризація фольклорної спадщини та декоративноужиткового мистецтва.
Проведено три Конкурси, переможцями яких стали 32 громади області, і виділено
кошти з обласного бюджету в сумі 2,5 млн. грн.
Зараз тривають четверті Конкурси, на які подано 18 заявок.
Переможцям четвертих Конкурсів “Громада кращого довкілля” і “Краща спортивна
громада” будуть вручені відповідні дипломи обласної ради I, II та III ступенів, а також
будуть виділені кошти з обласного бюджету в таких обсягах:
– за перше місце – 150,0 тис. грн.;
– за друге місце – 125,0 тис. грн.;
– за третє місце – 100,0 тис. грн.
Переможцям Конкурсу “Краща етнокультурна громада”, відповідно до етнокультурних регіонів: Гуцульщина, Покуття, Опілля, Бойківщина, будуть вручені дипломи
обласної ради, а також будуть виділені кошти з обласного бюджету в сумі 150,0 тис. грн.
кожному переможцю.
Практика засвідчила, що при належній організації, за умови проведення попереднього навчання сільських, селищних і міських (міст районного значення) голів з написання проектів і при відповідному цілеспрямованому підході зазначені конкурси сприяють не лише розв’язанню актуальних проблем місцевих громад, самостійно вирішити які
вони не в змозі, але й розвивають ініціативу місцевого самоврядування в області. А саме
це – перетворення органів місцевого самоврядування на реальні та ефективні центри
організації та управління територіальними громадами краю – обласна рада і ставила за
основну мету своєї діяльності протягом каденції.
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Порівняльна таблиця
участі органів місцевого самоврядування у обласних конкурсах проектів
№
з/п

І-ий
ІІ-ий
ІІІ-ій
IV-ий
V-ий
VI-ий
конкурс конкурс конкурс конкурс конкурс конкурс

Показник

Кількість місцевих рад, які
прийняли участь
2 Кількість поданих проектів
Проекти у сфері:
Ремонт, заміна вікон і дверей у
3
дитсадках, школах, будинках
культури і ФАПах
Благоустрій території, прибирання сміття, встановлення
4
вуличного освітлення,
облаштування водопроводів
5 Спорт
6 Інші
Загальна сума коштів на реалі7 зацію проектів, млн. грн.
в т.ч.:
8 обласний бюджет
9 місцеві бюджети
10 кошти організацій-партнерів
1

112

127

114

133

118

119

131

138

135

168

155

160

64

82

85

97

85

93

38

25

23

38

38

35

15
14

21
10

21
6

20
13

22
10

20
12

10,7

15,9

16,7

23,2

23,2

34,3

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

19,1
6,7
8,5

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

VI-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

34
6
2
5
4
11
7
10
19
14
13
9
9
14
0
2
1
160
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10. Співпраця Івано-Франківської обласної ради
з органами місцевого самоврядування інших регіонів,
міжнародне співробітництво
З метою розвитку міжрегіонального порозуміння Івано-Франківська обласна рада
виступила ініціатором проведення в м. Яремчі 11 березня 2011 року засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням Голови Верховної
Ради України Володимира Литвина, на якому було розглянуто питання законодавчого
забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні, а також стану і перспектив розвитку туризму в Івано-Франківській області.
Вдалося налагодити конструктивну співпрацю із сусідніми областями. Зокрема, питання визначення спільних завдань та заходів щодо збереження природних екосистем та
розвитку туризму у Дністровському каньйоні було розглянуто на спільному засіданні
постійних депутатських комісій Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад 18 травня 2011 року у с. Михальче Городенківського району.
Івано-Франківська обласна рада в особі голови О. Сича, Тернопільська обласна рада
в особі голови О. Кайди, Чернівецька обласна рада в особі заступника голови обласної
ради В. Маніліча у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання рекомендацій спільного засідання постійних комісій ІваноФранківської, Львівської та Тернопільської обласних рад від 18.05.2011 року та з метою
координації зусиль на вирішення проблем Дністровського каньйону підписали Угоду
про співробітництво по збереженню природних екосистем, розвитку туристичного та
рекреаційного потенціалу Дністровського каньйону, у відповідності до якої було домовлено про наступне:
– об’єднати зусилля із збереження біологічного різноманіття, природних екосистем і
врегулювання питань ефективного функціонування установ і територій природнозаповідного фонду
– спільні дії з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу Дністровського
каньйону;
– забезпечення раціонального і безпечного природокористування як фактора стійкого розвитку регіону в межах території України із урахуванням транскордонних аспектів.
22 лютого 2011 року О. Сич взяв участь у міжрегіональній конференції “Ініціатива
громад в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та ПРООН”, на яку в м. ІваноФранківську зібралися представники Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської,
Львівської та Закарпатської областей щоб обговорити діяльність та результати реалізації
проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” та поділитися досвідом його
реалізації у своїх областях.
24 березня 2011 року голова обласної ради О. Сич та голова обласної державної адміністрації М. Вишиванок зустрілися з офіційною делегацією Посольства Чеської Республіки в Україні на чолі з тимчасовим повіреним у справах посольства Вітєзславом
Півонькою та генеральним консулом Чеської Республіки у Львові Давидом Павлітою.
Також до складу делегації ввійшли представники 18-ти чеських фірм. Метою зустрічі
було налагодження міжрегіональних та економічних взаємозв’язків.
6 липня 2011 року в старовинному Збаразькому замку (Тернопільська область) був
підписаний Меморандум між Тернопільською, Львівською, Івано-Франківською обласними радами та Скупщиною Автономного Краю Воєводина (Сербія). Документ завірили
від Тернопільської обласної ради – голова Олексій Кайда, від Львівської обласної ради –
голова Олег Панькевич, від Івано-Франківської обласної ради – голова Олександр Сич,
від Скупщини Автономного Краю Воєводина – заступник голови Бранімір Мітровіч.
Голови обласних рад Галичини після підписання Меморандуму наголосили на необхідності налагоджувати регіональну партнерську співпрацю та підтримку процесу європейської інтеграції. Згідно із Меморандумом, сторони домовилися про налагодження співпраці у сфері туризму, екології, новітніх технологій через прямі контакти між бізнесо46

вими структурами, установами, у галузі освіти, охорони здоров’я, місцевого самоврядування. У документі також йшлося про важливість та необхідність зміцнення зв’язків між
громадами Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської областей та українською
громадою у Автономному краї Воєводина, адже там проживає близько шести тисяч
українців.
6 вересня 2011 року на базі туристичного комплексу “Буковель” Олександр Сич
взяв участь у пленарному засіданні українсько-канадського бізнес-форуму.
З нагоди 10-річчя підписання угоди про співпрацю між Опольським воєводством та
Івано-Франківською областю офіційна делегація Прикарпаття на чолі з керівництвом
обласної ради 5 жовтня 2011 року відвідала місто Ополє (Республіка Польща). Під час
візиту відбулися зустрічі делегації Івано-Франківщини з Маршалком Опольського воєводства Юзефом Себестою та головою сеймику Опольського воєводства Богуславом
Вердаком за участі Генерального Консула України в Кракові Віталія Максименка. Українська делегація також зустрілася з Воєводою Опольського воєводства Ричардом Вільчинським. За результатами візиту було досягнуто цілий ряд домовленостей про співпрацю у різноманітних сферах життєдіяльності.
З метою вивчення досвіду Івано-Франківської обласної ради в питанні розвитку місцевого самоврядування Прикарпаття 8-9 лютого 2012 року відвідав голова Вінницької
обласної ради Сергій Татусяк. Він ознайомився із Програмою розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки, її основними результатами,
досягнутими у 2011 році, практикою організації та проведення обласних конкурсів
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. За результатами візиту сторони
також досягли домовленості про продовження співпраці на найвищому рівні, важливим
свідченням чого має стати офіційний обмін делегаціями керівників органів місцевого
самоврядування Івано-Франківської та Вінницької областей.
5-6 березня 2012 року в області перебувала офіційна делегація Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) на чолі з Маршалком М. Карапитою. Під час зустрічі з керівництвом обласної ради та обласної державної адміністрації розглядалися питання
розширення співпраці та розробки заходів з активізації угоди про міжрегіональне співробітництво.
30 травня –1 червня 2012 року в області перебувала офіційна делегація Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді та підприємницьких кіл Словаччини з
метою проведення українсько-словацького бізнес-форуму, під час якого відбулася презентація економічного, інвестиційного, туристичного та культурного потенціалу ІваноФранківської області.
5-6 вересня 2012 року в Польщі в рамках XXII Економічного форуму відбулося п'яте пленарне засідання конференції "Європа Карпат", на якій презентували проект міжнародного центру зустрічей у с. Микуличин Яремчанської міської ради та проект відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп-Іван. Головною метою конференції "Європа Карпат" стала дискусія і надання практичних рекомендацій щодо механізмів розвитку
гірських районів Карпат. В роботі конференції взяв участь депутат обласної ради, голова
постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства Ігор Олійник.
21-23 вересня 2012 року на запрошення голови Івано-Франківської обласної ради
Олександра Сича на Прикарпатті з офіційним візитом перебувала делегація Опольського
воєводства Республіки Польща. Під час зустрічі членів делегації з керівництвом області
сторонами було відзначено, що з часу підписання в жовтні 2001 року у м. Ополє Угоди
про міжрегіональну співпрацю між Івано-Франківською областю та Опольським воєводством вже вдалося досягти достатньо вагомих результатів у галузях малого і середнього
бізнесу, освіти і культури, туризму, сільського господарства, обміну молодіжними делегаціями.
В ході офіційного візиту відбулося також спільне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку
туризму і комісії сеймику Опольського воєводства з питань міжнародної співпраці та
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промоції регіону, де сторони обговорили принципи подальшої співпраці між ІваноФранківщиною та Опольським воєводством у сферах розвитку туризму і торговоекономічних відносин. Досягнуто домовленості про спільний обмін досвідом щодо популяризації туристичної привабливості регіонів.
Окрім того, протягом перебування на Прикарпатті офіційна делегація Опольського
воєводства побувала на фестивалі “Смачний Спас” і ХХ Гуцульському фестивалі у селищі Верховина, зустрілася із представниками польських національно-культурних товариств та поклала квіти до пам’ятника жертвам польської інтелігенції, розстріляної нацистами поблизу с. Рибне Тисменицького району.
На території області у стані реалізації перебували три великі українсько-польські
проекти: відновлення обсерваторії на горі Піп-Іван, будівництво українсько-польського
центру зустрічей молоді обох країн у с. Микуличин, а також створення міждержавного
інституту Карпат.
У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Формування громадянського суспільства у сільських і селищних громадах Івано-Франківської області”,
який здійснював обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій за підтримки Фонду Ганса Зайделя, протягом 12-18 травня
2013 року проводився ознайомчий візит першого заступника голови Івано-Франківської
обласної ради Олександра Левицького та групи сільських голів області у місто
Дінкельсбюль (Земля Баварія, Німеччина).
6-18 липня 2013 року на Чернігівщині проходив виїзний семінар делегації Профспілкової асоціації молодих сільських голів Прикарпаття, що проводиться в рамках реалізації Програми заходів щодо розвитку лідерства та Проекту “Формування громадянського суспільства у сільських і селищних громадах Івано-Франківської області”.
Зокрема, у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій відбувся круглий стіл до 23-ї річниці ухвалення Декларації про
державний суверенітет України. На ньому було обговорено питання щодо проекту Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в
Україні та реалізації державної політики національної пам’яті в Івано-Франківській і
Чернігівській областях.
З 8 по 11 вересня 2013 року на запрошення керівництва Опольського воєводства з
метою посилення співпраці, обміном культурних та етнографічних особливостей регіонів відбувся візит до Республіки Польща української делегації.
14 лютого 2014 року 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 по48

тенціалу держави. 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.
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 консулу за візит на Прикарпаття та всебічну підтримку Польською
державою 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.
Відповідно до домовленості між Чернігівською та Івано-Франківською обласними
радами протягом 29 вересня – 1 жовтня 2015 року в нашій області перебувала делегація
сільських і селищних голів Чернігівської області – учасників проекту міжнародної співпраці "Сприяння формуванню громадянського суспільства у сільських і селищних громадах Чернігівської області", який реалізується за сприяння Фонду Ганса Зайделя. Кількість членів делегації 13 осіб.
Протягом трьох днів ознайомчого візиту гості знайомилися з досвідом розвитку місцевого самоврядування на Івано-Франківщині, а також презентували господарям власні
здобутки у цій сфері, зокрема участь у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого
самоврядування, результати реалізації таких проектів у своїх громадах.
В лютому 2015 року в м. Лодзь польським інститутом східного партнерства був організований міжнародний економічний форум, в якому взяв участь і виступив голова
обласної ради В.Скрипничук.
Перший заступник голови обласної ради О.Левицький 21 вересня 2015 року мав зустріч з Генеральним консулом Чеської республіки у Львові Мірославом Клімою, на якій
обговорювались подальші перспективи співпраці.
Протягом 2015 року поглиблювалась співпраця між Івано-Франківщиною та Опольським воєводством (Республіка Польща). Варто відзначити, що тільки в цьому році
10 лікарів-кардіологів області пройшли тижневе стажування на базі воєводського медичного центру. Така співпраця продовжуватиметься і в майбутньому. Також
28-29 вересня 2010 року підписано договір про співпрацю між Івано-Франківським національним медичним університетом і Вищою медичною школою м. Ополє, який передбачає обмін студентами і викладачами.
11. Проведення днів депутата
та діяльність депутатів обласної ради
в адміністративно-територіальних одиницях області
Робота з виборцями в окрузі – один з найбільш відповідальних обов’язків народних
обранців. І не важливо – обраний він за партійним списком, а чи за нього проголосували
по мажоритарному округу.
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 депутати обласної ради у виборчих округах та адміністративнотериторіальних одиницях області проводять особистий прийом виборців, приймають
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звернення та заяви громадян, надають різноманітні консультації та роз’яснення, інформують про роботу обласної ради та свою депутатську діяльність.
Від початку обрання обласної ради шостого демократичного скликання депутати
мали змогу зустрітися з виборцями під час 56 таких днів.
Про свою роботу у виборчих округах депутати також інформують обласну раду. Загалом за каденцію обласної ради депутатами проінформовано про проведені 1065 зустрічей та особистих прийомів, на яких з різноманітними питаннями побувало майже
вісім тисяч (7831) осіб.
Мешканці області звертаються за допомогою до депутатів обласної ради у вирішенні питань пов’язаних з підвищенням ефективності роботи державних органів та
комунальних структур, якості послуг, які вони надають.
Актуальними зараз є питання реформування та об’єднання територіальних громад
області, сутність яких на багатьох зустрічах з виборцями доводилось пояснювати депутатам обласної ради.
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 об’єктів соціально-культурного призначення.
Керівництво та депутати обласної ради беруть активну участь у волонтерському русі, надають різноманітну допомогу Збройним Силам України, допомагають вирішувати
проблеми українців, котрі змушені тимчасово переселитися з окупованих територій.

12. Робота із депутатськими запитами, зверненнями громадян
12. 1. Робота з депутатськими запитами
Протягом звітного періоду, відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 21-22 Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" депутати активно використовували своє право на депутатські запити.
З початку шостого демократичного скликання обласною радою прийнято
412 рішень за запитами депутатів (17 – на другій, 21 – четвертій, 10 – п’ятій, 20 – шостій,
5 – сьомій, 19 – дев’ятій, 1 – десятій, 23 – одинадцятій, 22 – дванадцятій, 23 – тринадцятій, 25 – п'ятнадцятій, 24 – сімнадцятій, 11 – дев'ятнадцятій, 10 – двадцятій, 23 – двадцять першій, 10 – двадцять другій, 15 – двадцять третій, 2 – двадцять четвертій, 18 –
двадцять п'ятій, 6 – двадцять сьомій, 11 – двадцять восьмій, 4 – двадцять дев'ятій, 9 –
тридцять першій, 9 – тридцять другій, 25 – тридцять третій, 10 – тридцять четвертій, 18 –
тридцять п'ятій, 14 – тридцять сьомій, 7 – тридцять восьмій сесіях).
За період повноважень обласної ради шостого демократичного скликання виконано
і знято з контролю 208 документів, що складає 50,5 відсотка.
Відповідно до рішення ради виконавцями депутатських запитів були визначені:
Всього Виконано
надіслано
266
130
62
36
29
18

Назва установи
Обласна державна адміністрація
Прокуратура області
Обласна рада
Служба автомобільних доріг в області
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

13
10

6
4

Управління МВС України в області

9

4

Головне управління Держгеокадастру
в Івано-Франківській області

4

1
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Назва установи
Управління Служби безпеки України в області
Обласне управління водних ресурсів

Всього Виконано
надіслано
2
1
1
1

Головне територіальне управління юстиції в області

1

1

Обласне управління державної виконавчої служби
головного територіального управління юстиції в області
Коломийська райдержадміністрація
Відділ державного реєстру виборців

1

1

1
1

1
1

Виконавчий комітет Долинської міської ради

1

1

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"
Виконавчий комітет Яремчанської міської ради

1

1

1
1

0
0

Виконавчий комітет Надвірнянської міської ради
ПАТ "Івано-Франківськгаз"

1
2

1
0

Прокуратура Надвірнянського району
ПАТ "Укрнафта"
Управління Національного банку України в області

1
1
1

0
0
0

Державна служба з лікарських засобів
в Івано-Франківській області

1

0

Обласне територіальне відділення Антимонопольного
комітету України
Всього:

1

0

412

208

У депутатських запитах порушувались, зокрема, питання стосовно:
– виділення коштів з обласного бюджету для фінансування об'єктів соціальнокультурного призначення – 106 (25,7%);
– дотримання вимог чинного законодавства – 84 (20,4%);
– порушення прав та законних інтересів громадян – 62 (15,0%);
– охорони здоров'я, освіти, спорту, молодіжної політики – 58 (14,1%);
– ремонту доріг та комунікацій – 45 (10,9%);
– охорони навколишнього природного середовища – 27 (6,6%).
За звітний період 83 відсотки депутатів обласної ради (враховуючи запити, подані
депутатами обласної ради, котрі в подальшому були обрані народними депутатами
України) послуговувалися правом депутатського запиту.
Позитивною й ефективною з точки зору контролю стала постійна практика аналізу
реалізації депутатських запитів на кожній сесії обласної ради протягом всього скликання.
Водночас у справі виконання рішень ради про депутатські запити є чимало проблем.
Нерідко рада і депутати отримували від виконавців формальні відписки, керівники установ чи організацій не більше одно разу (а то й жодного) звітували на сесії обласної ради.
Завершується каденція ради шостого демократичного скликання, а невиконані 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.
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12. 2. Звернення громадян, які надійшли до обласної ради за період з 29.11.2010
по 01.10.2015 року
За період з 29.11.2010 по 01.10.2015 року до обласної ради надійшло 7003 звернення
жителів краю. За звітний період головою обласної ради проведено 45 прийомів громадян
з особистих питань, на яких прийнято 561 мешканця краю.
У зверненнях громадяни порушили 7098 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 (5113);
– АПК та земельних відносин (259);
– економічної, цінової політики, інвестицій, регіональної політики,
будівництва та підприємництва (74);
– фінансової, податкової, митної політики (3);
– комунального і шляхового господарства (242);
– забезпечення житлом (108);
– транспорту і зв’язку (22);
– науки і освіти (89);
– культури та культурної спадщини, туризму (174);
– сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (17);
– охорони здоров’я (74);
– екології та природних ресурсів (111);
– праці та заробітної плати (145);
– забезпечення законності та охорони правопорядку (294);
– діяльності місцевих органів самоврядування та держадміністрацій (107);
– діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин (22);
– інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (12);
– обороноздатності, суверенітету, міждержавних відносин (8);
– реабілітації (10);
– інші (214).
Найбільше звернень від жителів області надійшло з м. Івано-Франківська – 2204,
Тисменицького району – 511, Снятинського району – 507, Долинського району – 465,
Надвірнянського району – 458, Коломийського району – 391, Косівського району – 357,
Богородчанського району – 319, Верховинського району – 282, Галицького району – 255,
Калуського району – 243, м. Калуша – 217, Тлумацького району – 192, Городенківського
району – 143, Рожнятівського району – 107, м. Коломиї – 103, Рогатинського району –
75, м. Яремче – 58, м. Болехова – 52, з інших областей – 43, надійшло електронною поштою – 11, м. Бурштина – 10.
За відповідний період проведено 109 засідань дорадчої комісії обласної ради з питань виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови обласної
ради, на яких розглянуто 4705 заяв жителів області і виділено 4207330 (чотири мільйони
двісті сім тисяч триста тридцять) гривень.
Виділено матеріальну допомогу 266 учасникам та пораненим в АТО, постраждалим
під час протестних акцій на Майдані, переселенцям з тимчасово окупованої території
Криму, Донецької та Луганської областей, які проживають на Прикарпатті на суму
721400 (сімсот двадцять одна тисяча чотириста) гривень.
Жодне звернення не залишилося поза увагою.
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13. 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".
9 травня 2013 року з ініціативи обласного товариства "Меморіал" було здійснене
перепоховання невинно закатованих жертв у селі Пшеничники Тисменицького району.
Панахиду відслужили представники різних конфесій: митрополит Івано-Франківський Української Греко-Католицької Церкви Володимир Війтишин, митрополит Української Православної Церкви Київського Патріархату Іоасаф, митрополит Української
Православної Автокефальної Церкви Андрій.
1 січня 2014 року керівництво обласної ради традиційно відвідувало 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 2014 року 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 2014 року 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.
Традиційно 14 червня відзначають річницю від дня народження полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця.
Кожного року, у липні, в селі Липа на Долинщині проходить традиційний фестиваль
"Яворина", на який з’їжджаються націоналісти та патріоти з усієї України, щоб на власні
очі побачити місце, де колись розташовувався вишкільний табір оунівців.
У програмі заходу були: Хресна хода до цвинтаря полеглих вояків старшинської
школи УПА "Олені", вшанування пам'яті крайового провідника ОУН Карпатського краю
Ярослава Мельника (Роберта), молодіжна патріотична програма, змагання з волейболу,
стрільби, шахів, а також показові виступи прикарпатських богатирів, зокрема Назара
Павліва. Крім цього, усі бажаючі могли безпосередньо позмагатися у перетягуванні канату, перенесенні гир, інших богатирських вправах. Голова обласної ради Василь
Скрипничук виступив на відкритті волейбольного турніру та побажав учасникам вдалої
гри та успіху.
23 серпня 2014 року в Україні традиційно відзначають День Українського прапора. І
не випадково, що його відзначення відбувається напередодні Дня Незалежності, підводячи таким чином єднання обох надзвичайно важливих в Україні свят. В обласному
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центрі зранку відбулося урочисте підняття величного державного стяга 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 бійці на
Сході України.
24 серпня 2014 року відбулися численні святкові заходи, приурочені 23-й 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.
4 серпня 2015 року голова обласної ради Василь Скрипничук та перший заступник
голови обласної ради Олександр Левицький відвідали село Крилос Галицького району,
де відбулася Всеукраїнська Патріарша проща до чудотворної Галицької ікони Матері
Божої за участі Блаженнішого Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука, представників духовенства, влади та громад, у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі.
Тоді ж у Гошеві відзначили 276-ту річницю перенесення чудотворної ікони Матері
Божої. Вона є копією Белзької (Ченстоховської) ікони Богородиці. З цієї нагоди василіанську обитель на Ясній Горі відвідав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. В урочистостях також взяв участь і голова обласної ради Василь Скрипничук.
Гошівська ікона дивом збереглася під час пожежі в роки Другої світової війни. Зараз
у монастирі виставлена для вшанування її найдавніша копія, датована ХІХ століттям.
Гошівський греко-католицький монастир, якому більше 440 років, є однією з найвеличніших релігійних та історико-архітектурних святинь Західної України. Ясна гора вже
давно стала відомою за межами країни власне через чудотворну ікону Божої Матері.
14. Кореспонденція обласної ради
За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 30322 документи
від юридичних осіб, з них:
– 5092 від постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів обласної ради;
– 4295 з обласної державної адміністрації;
– 3911 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення;
– 1912 з Верховної Ради України,
– 1685 з управлінь обласної державної адміністрації;
– 976 від обласних установ та організацій;
– 971 від підприємств області;
– 863 від підприємств України;
– 761 від громадських організацій;
– 697 від сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;
– 509 з установ та організацій інших областей України;
– 492 з судових органів;
– 419 від народних депутатів України;
– 315 від вищих, середніх спеціальних учбових закладів, шкіл, проектних інститутів
та інших навчальних закладів;
– 252 від установ та організацій культури області;
– 249 від релігійних громад, духовних семінарій, монастирів, консисторій;
– 247 з Кабінету Міністрів України;
– 246 з Державного управління охорони навколишнього природного середовища;
– 221 з обласних, міських, районних організацій політичних партій.
З вхідної кореспонденції 8230 листів, звернень, запитів, заяв стосувалися господарської діяльності, роботи підприємств, економічних реформ, житлово-комунального господарства, земельних питань, лісового господарства, надання ліцензій та гірничих відводів, транспорту, зв’язку, ремонту та будівництва доріг, екології, 6734 – заяви, звер54

нення обласної ради, депутатів, фракцій, груп, політичних партій, громадських організацій, 5808 листів та звернень з питань фінансування, бюджету, надходження податків та
інвестицій, 4311 – з питань надання приміщень в оренду, збереження, утримання та приватизації майна територіальних громад сіл, селищ, міст області, 1437 законів України,
1320 з питань проведення засідань, нарад, сесій та ін.
За звітний період від обласної ради відправлено 8194 листи.
Інформація про рішення та звернення, які надійшли
до Івано-Франківської обласної ради від
обласних, районних, міських, сільських, селищних рад
За звітний період до обласної ради надходили численні звернення, прийняті на сесійних засіданнях рад різних рівнів з економічних та політичних питань, які неодноразово обговорювалися на засіданнях постійних комісій, президіях обласної ради, засіданнях
консультативно-дорадчої ради при голові обласної ради. Чимало звернень було підтримано на сесійних засіданнях обласної ради.
До обласної ради надійшли звернення від органів місцевого самоврядування інших
областей:
– Львівської обласної ради щодо запобігання виникненню в Україні інституту подвійного громадянства, ситуацію у зв’язку з прийняттям законопроекту щодо запровадження тендерних схем, про заборону на території України Комуністичної партії України;
– Закарпатської обласної ради щодо:
– вирішення питання врегулювання ситуації, яка склалася на ринку вантажних перевезень залізничним транспортом;
– підготовки та прийняття Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини Програми Європейського Союзу “Карпатський простір”;
– мирного врегулювання військового конфлікту, викликаного військовою агресією
Російської Федерації в Автономній Республіці Крим та збереження суверенітету держави Україна;
– Миколаївської обласної ради щодо спрощеної процедури закупівлі медикаментів,
послуг з постачання енергоносіїв за державні кошти закладами охорони здоров’я;
– Чернігівської обласної ради щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно плати за приєднання до електричних мереж суб’єктів господарювання та фізичних
осіб;
– Волинської обласної ради щодо пільгових перевезень у міських, приміських та
міжміських маршрутах загального користування;
– Донецької обласної ради про суспільно-політичну ситуацію в державі;
– Чернівецької, Тернопільської та інших обласних рад щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності Української держави;
– Луганської обласної ради щодо внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення засад діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування;
– Іршавської районної ради Закарпатської області щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати, пенсій та стипендій;
– Виноградівської сільської ради Закарпатської області щодо врегулювання ситуації
на ринку енергопостачання та газопостачання;
– Львівської обласної ради щодо спрощення дозвільної системи у сфері спеціального водокористування та ін.
Звернення, які надійшли від районних, міських, сільських та селищних рад області
стосувалися:
– реформування порядку та механізму внесення рентної плати за нафту, природний
газ і газовий конденсат;
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– вирішення питання вилучення земель заповідного фонду з території Дністровського ландшафтного парку;
– надання дозволу управлінням агропромислового розвитку розробляти безкоштовно проекти землеустрою;
– врегулювання питань присвоєння приватизованим земельним ділянкам кадастрових номерів; розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів та
продаж земель сільськогосподарського призначення;
– внесення змін до Закону України в частині не застосування до бюджетних установ
оподаткування єдиного соціального внеску;
– обмеження імпортних надходжень з Російської Федерації;
– підвищення цін на житлово-комунальні послуги;
– недопущення скорочення працівників Надвірнянської експедиції УБР;
– зупинення будівництва міні-ГЕС на річках Верховинського району;
– розподілу екологічних коштів;
– вирішення на законодавчому рівні питання про розподіл продукції від видобутку
сланцевого газу та висловлювання Прем’єр-міністра України М. Азарова стосовно підняття тарифів на газ для населення Львівської та Івано-Франківської областей щодо видобутку сланцевого газу;
– надходження та використання коштів від акцизного збору;
– ситуації на ринку зерна;
– відкриття пункту пропуску через державний кордон між Україною та Румунією в
Івано-Франківській області;
– внесення змін до правил ведення лісозаготівельних робіт та продажу необробленої
деревини, до порядку реалізації необробленої деревини;
– відзначення на державному рівні 800-річчя першої літописної згадки про місто Тлумач;
– вжиття заходів щодо повернення коштів до обласного бюджету ПАТ “Родовід Банк”;
– розробки та впровадження в області концепції комплексної програми поводження
з твердими побутовими відходами;
– збереження і відновлення архітектурної пам’ятки – Ангелівської домни;
– прийняття законодавчих актів у зв’язку з проявами пияцтва на вулицях населених
пунктів, високим рівнем розвитку алкоголізму серед неповнолітніх та врегулюванню на
державному рівні питань, пов’язаних з продажем пива та слабоалкогольних напоїв;
– вирішення проблемних питань, які постають у процесі формування і виконання
місцевих бюджетів;
– погашення заборгованості перед будівельними організаціями за роботи по ліквідації наслідків стихій, які мали місце у 2008, 2010 роках;
– виплату пільг, компенсацій та інших державних соціальних гарантій потерпілим
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вирішення соціальних проблем громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також підтримані обласною радою звернення про політичну ситуацію, яка склалася
в Україні у зв’язку із законопроектом України “Про засади державної мовної політики”;
про невідкладний розгляд та прийняття проекту Закону України “Про порядок імпічменту Президента України”; про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні; про
припинення процесу переговорів щодо входження України в зону митного союзу; щодо
підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом; про проголошення Дня 9 травня Днем пам’яті; про неприпустимість дій окремих політичних сил,
спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні; про визнання
14 жовтня загальнонаціональним святом – Днем українського війська; про відзначення
100-літнього ювілею створення легіону Українських Січових Стрільців.
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15. Реалізація громадянами права на доступ до інформації
Івано-Франківська обласна рада та її керівництво працювало за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України “Про
доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, іншими законодавчими актами.
При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники виконавчого апарату обласної ради керуються Порядком реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом в Івано-Франківській обласній раді, Регламентом ІваноФранківської 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 забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль за запитами на інформацію, надання 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 з 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 законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та
“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 обласної ради.
За звітний період до Івано-Франківської обласної ради надійшло 144 інформаційних
запити: від фізичних осіб – 43, юридичних осіб – 101, в тому числі найбільша кількість
запитів надійшло від громадських організацій.
У 2011 та 2012 роках надійшло по 17 інформаційних запитів, у 2013 році – 27, у
2014 році – 44, у 2015 році – 39 інформаційних запитів.
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Найбільше інформаційні запити стосувалися персональних даних посадових осіб,
результатів персонального голосування депутатів обласної ради, оренди комунального
майна, надання копій документів, надання інформації про роботу депутатів обласної
ради, копій їх звітів про роботу в округах, надання інформації про роботу та розмір фінансування з обласного бюджету установ та закладів комунальної власності, надання
інформації про осіб, що отримали адресну матеріальну допомогу.
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 засідань сесії. А депутати обласної ради не мали змоги ґрунтовно їх опрацювати до засідання постійних комісій, але зважаючи на важливість порушених питань, все ж таки змушені вносити їх до порядку денного.
16. Управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
Одним із основних напрямів діяльності Івано-Франківської обласної ради є здійснення повноважень з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з метою забезпечення його збереження та ефективного використання.
За станом на 01 жовтня 2015 року матеріальну основу місцевого самоврядування
обласного рівня становлять 8 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 72 будівлі і приміщення, функції з управління якими здійснює обласна рада, та 102 об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(галузі: агропромислового комплексу - 1, житлово-комунального господарства – 3, будівництва – 2, торгівлі – 1, транспорту – 1; сфери: культури – 16, освіти – 29, спорту – 6,
охорони здоров’я – 31, соціального захисту – 12), функції з управління якими здійснює
обласна державна адміністрація в межах делегованих обласною радою повноважень відповідно до рішення обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.
В процесі управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області слід зазначити деякий “дисбаланс повноважень” обласної ради та облдержадміністрації. Різні за компетенцією і повноваженнями, вони досить часто переплітаються і зумовлюють неоднакове розуміння здійснюваних ними функцій. Так, вищезазначене рішення обласної ради в частині встановлення порядку призначення і звільнення
керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, управління яких делеговано облдержадміністрації, було предметом спору в адміністративному суді. Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2013. підтверджено легітимність рішення обласної ради від
23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області”.
За таких обставин не виконано вчасно і в повному обсязі пункт 4 рішення обласної
ради від 23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” із змінами, внесеними рішенням обласної
ради від 25.06.2013. № 975-22/2013, та пункт 2 рішення обласної ради від 25.06.2013.
№ 975-22/2013 “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та
звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”. Протягом звітного періоду укладено
51 контракт з керівниками комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, серед них галузі: агропромислового комплексу - 1, житлово-комунального господарства – 2 із 3, будівництва – 1 із 2;
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сфери: культури – 15 із 16, спорту – 5 із 6, охорони здоров’я – 13 із 31, соціального захисту – 8 із 12). Робота з укладення контрактів продовжується, питання про призначення
на посаду керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області будуть розглядатися і на цьому пленарному засіданні.
Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, обласна рада заслухала 18 звітів керівників комунальних підприємств, установ, організацій про їх роботу.
Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства 68 установчих документів
(статутів, положень) 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 чотирьох.
З метою підвищення ефективності використання комунального майна обласною радою проводиться робота з 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. Упродовж звітного періоду
можна відзначити стійку тенденцію до збільшення надходжень від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Так, у 2011 році надходження від оренди склали всього 5 079,2 тис. грн. (що на 80,6 тис. грн. більше, ніж у
2010 році), у 2012 році – 5 599,3 тис. грн. (що на 520,1 тис. грн. більше, ніж у 2011 році),
у 2013 році – 5 937,5 тис. грн. (що на 338,2 тис. грн. більше, ніж у 2012 році), у 2014 році
– 6 346,8 тис. грн. (що на 409,3 тис. грн. більше, ніж у 2013 році). За січень-вересень
2015 року такі надходження склали уже 6 101,5 тис. грн. До загального фонду обласного
бюджету перераховано протягом звітного періоду 17 601,6 тис. грн. Крім того, обласною
радою забезпечено перерахування частини орендної плати до Державного бюджету, як
податку на додану вартість, в сумі 5 037,3 тис. грн. та балансоутримувачам – 6 425,4 тис.
гривень.
Станом на сьогодні обласною радою здійснюється контроль за 335 чинними договорами оренди нерухомого майна, із них: 1 договір оренди цілісного майнового комплексу,
78 договорів з бюджетними організаціями. Загальна площа переданого в оренду майна
складає 63176,18 кв. м, із них 7387,3 кв. м – площа цілісного майнового комплексу,
32927,7 кв. м – у використанні бюджетних організацій.
Обласна рада, здійснюючи функції орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, чітко дотримується чинного законодавства і сама
проводить роботу з удосконалення процедури передачі майна в оренду, забезпечення
проведення її на засадах прозорості та відкритості. Так, забезпечено проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих обласною радою, щодо їх відповідності
принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме,
“Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області”, “Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”, “Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, “Про Методику розрахунку пропорції розподілу
між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.
З прийняттям обласною радою таких рішень передача в оренду об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється відкрито і прозоро, а плата за оренду відповідає ринковій вартості.
Проводиться робота з передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на конкурсних засадах. За результатами конкурсів (аукціонів) на право оренди майна укладено впродовж звітного періоду 104 договори оренди нерухомого майна.
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Принцип публічності в орендних відносинах здійснюється через висвітлення на
інтернет-сторінці обласної ради та в газеті “Галичина” інформаційних повідомлень щодо
проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна, конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності, а також проектів регуляторних актів з питань оренди майна.
Одним із ключових завдань обласної ради є проведення послідовної роботи з виконання Програм приватизації об’єктів на 2010 рік, на 2011 рік, на 2012-2013 роки та
2014-2016 роки. З метою організаційного забезпечення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та виконання встановлених обласним бюджетом завдань із надходження коштів від приватизації обласна рада прийняла
низку своїх рішень з питань приватизації. Зокрема, рішенням обласної ради від
08.06.2012. № 560 -15/2012 затверджено Положення про порядок відчуження майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області та
Типовий договір купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Івано-Франківської області.
На виконання прийнятих Програм приватизації здійснено приватизацію 24 об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, є комунальною власністю та зараховуються до
спеціального фонду обласного бюджету. Упродовж звітного періоду обласна рада забезпечила надходження до обласного бюджету від приватизації майна в сумі 14 768,3 тис. грн.
Аналіз роботи обласної ради у сфері управління комунальною власністю свідчить
про певні напрацювання з питань ефективності управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
17. Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики
На виконання вимог Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, прийнято
розпорядження голови обласної ради від 17.01.2011. № 4-р “Про створення робочої комісії з прискореного перегляду регуляторних актів”. Враховуючи Методичні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного
перегляду регуляторних актів, затверджені наказом Держкомпідприємництва від
13.01.2011. № 2, прийнято розпорядження голови обласної ради від 31.01.2011. № 23-р
“Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 17.01.2011. № 4-р”, яким
внесено зміни і доповнення до складу комісії.
Робочою комісією проаналізовано 8345 рішень обласної ради і розпоряджень голови
обласної ради. За результатами перегляду виявлено 11 регуляторних актів – рішень обласної ради. На ці регуляторні акти комісією підготовлено відповідні висновки.
На виконання вимог Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів,
прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” та відповідно до
висновків робочої комісії обласної ради з прискореного перегляду регуляторних актів обласною радою прийнято рішення від 10.06.2011. № 164-6/2011 "Про втрату чинності рішень обласної ради – регуляторних актів”, яким скасовано 10 регуляторних актів.
Враховуючи важливість рішень обласної ради – регуляторних актів для господарської діяльності підприємців – орендарів, суб’єктів малого бізнесу для отримання пільгових кредитів, залучення інвестицій в область обласною радою, у відповідності до Закону
України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, прийнято рішення від 24.03.2011. № 92-4/2011 “Про план діяльності обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік” (із змінами і доповненнями). Згідно
з цим рішенням обласною радою прийнято такі рішення – регуляторні акти:
1. Про заходи щодо розвитку ринку земель. (Рішення обласної ради від 21.06.2011.
№ 205-7/2011).
2. Про Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад,
сіл, селищ, міст області. (Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 166-6/2011).
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3. Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. (Рішення обласної ради від
10.06.2011. № 167-6/2011).
4. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності. (Рішення обласної ради від
10.06.2011. № 168-6/2011).
5. Про затвердження положень про порядок надання Регіональним фондом підтримки підприємництва фінансово-кредитної допомоги. (Рішення обласної ради від
10.06.2011. № 169-6/2011).
6. Про затвердження ставок збору на заготівлю другорядних лісових матеріалів,
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів.
(Рішення обласної ради від 10.06.2011. № 177-6/2011).
7. Про Порядок проведення руслоочисних та руслорегулювальних робіт на річках
області. (Рішення обласної ради від 30.09.2011. № 245-9/2011).
8. Про Положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території області (Рішення обласної ради від 25.06.2013. № 974-22/2013).
18. Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації
Окрім забезпечення ефективної роботи Івано-Франківської обласної ради, використовувалися також і методи якісного висвітлення її діяльності в обласних та загальнодержавних засобах масової інформації.
Основними інформаційними приводами слугували передусім засідання сесій, що
відбувалися регулярно протягом усієї каденції обласної ради. Обласне телебачення “Галичина” завжди вело пряму трансляцію пленарних засідань сесій обласної ради. Таким
чином глядачі мають можливість слідкувати за перебігом подій як в аналоговому форматі, так і в цифровому.
Варто додати, що ОТБ “Галичина” завжди вело прямі репортажі з центрів головних
подій в Україні. На початку цього року це були виїзні сесії на Майдані Незалежності в
м. Києві, згодом – поїздка з головою обласної ради 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 висвітлені на регіональних телевізійних каналах.
Окрім цього, щомісяця проводилися прес-конференції голови обласної ради Василя
Скрипничука, де подавалася інформація про діяльність обласної ради за попередній місяць та коментарі щодо актуальних подій. Так, зокрема, йшлося про децентралізацію влади, кадрові призначення, вибори до усіх рівнів рад, пільги учасникам бойових дій тощо.
У 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 думки керівників обласної ради щодо тих чи інших питань суспільного життя. Діє і спеціальна програма з висвітлення діяльності обласної ради, до
якої залучені основні засоби масової інформації області: телевізійні і газетні видання
різних форм власності всіх регіонів області. Завдяки цьому було опубліковано основні
важливі рішення, що приймалися протягом каденції.
Не були залишені без висвітлення і засідання постійних комісій обласної ради, зокрема з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, де активно обговорювалися
пропозиції та зміни до бюджету, 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.
Діє і 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,
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що визначають діяльність ради. Також сайт оприлюднює основні новини про діяльність
голови, заступників та працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради.
19. Робота обласної ради в час Революції Гідності та зовнішньої агресії,
допомога військовослужбовцям, що перебували в зоні АТО
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 було 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 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'єр-міністра 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
пана 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 Олександра Квасневського, 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 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, що пішла всупереч волі
переважної більшості населення, проігнорувавши сотні майданів у всіх областях України, на які вийшли сотні тисяч українців. Висловлюючи позицію громади області, ІваноФранківська 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 до м. Києва 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. Звернулися 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.
У цій резолюції депутати також звернулися до керівників держав – членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про засто63

сування 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 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
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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 Івано-Франківську
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 Івано-Франківської 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 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
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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 територіального 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 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 ІваноФранківської області.
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3 лютого 2014 року відбулося друге пленарне засідання двадцять сьомої сесії обласної ради, на якому було прийнято рішення “Про недовіру голові Івано-Франківської 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; установили
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 повинен був підпорядковувати собі усі органи виконавчої влади області; звернулися 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 підтвердили свою готовність виконувати усі рішення та розпорядження виконавчого комітету Народної Ради Івано-Франківської області; підпорядкували особовий склад підрозділів управління Міністерства внутрішніх справ України в області,
управління Служби безпеки України в області виконавчому комітету Народної Ради Івано-Франківської області; звернулися до лідерів опозиційних сил в Україні з вимогою
припинити ведення переговорів із владою щодо врегулювання ситуації в державі; доручили департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:
– 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.
Доручили департаменту соціальної політики облдержадміністрації першочергово
розглядати звернення про надання матеріальної допомоги громадянам, які зазнали травм
під час проведення мирних акцій протесту після 20 листопада 2013 року та доручили
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.
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 –
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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 йшлося: “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”.
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 йшлося: “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 блокпостів, 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 Сході 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
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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 підґрунтя 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.
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, генера69

тори, 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.
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 ІваноФранківської 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;
доручила 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:
– подання на розгляд чергової сесії обласної ради проекту рішення “Про соціальне
забезпечення учасників АТО та членів їх сімей”;
визнати роз'яснювальну роботу обласного військового комісаріату серед населення
області з питань мобілізації 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;
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– 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 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.
Участь депутатів місцевих рад Івано-Франківської області в АТО
В офіційно називаній Антитерористичній операції (фактично – війні) станом на
1 жовтня 2015 року брали участь депутати місцевих рад області, зокрема:
2 депутати Івано-Франківської обласної ради:
Петро Шкутяк
Василь Скрипничук – голова обласної ради
6 депутатів районних рад:
Вістовський Василь Васильович
– депутат Галицької районної ради
Сова Володимир Теодозійович
– депутат Галицької районної ради
Попадюк Василь Романович
– депутат Рогатинської районної ради
Дирів Іван Ярославович
– заступник голови Долинської районної ради
Рибіцький Ігор Володимирович
– депутат Тисменицької районної ради
Федоришин Ігор Ярославович
– депутат Тисменицької районної ради
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8 депутатів міських рад:
Туєшин Олег Володимирович
– депутат Надвірнянської міської ради
Грималюк Андрій Васильович
– депутат Івано-Франківської міської ради
Гнатів Андрій Ігорович
– депутат Івано-Франківської міської ради
Гавриш Петро Орестович
– депутат Івано-Франківської міської ради
Малярчук Михайло Володимирович
– депутат Івано-Франківської міської ради
Кравчук Андрій Іванович
– депутат Калуської міської ради
Мандина Володимир Володимирович – депутат Яремчанської міської ради
Соколюк Олександр Петрович
– депутат Яремчанської міської ради
1 депутат селищної ради:
Гладенький Василь Васильович

– депутат Брошнів-Осадської
селищної ради Рожнятівського району
5 сільських голів:

Ляхович Віктор Олексійович
Кубрак Ігор Васильович
Климишин Олег Ярославович
Паньків Михайло Миколайович
Оробець Теодор Іванович

– Голинський сільський голова
Калуського району
– Підмихайлівський сільський голова
Калуського району
– Сівко-Калуський сільський голова
Калуського району
– Черемхівський сільський голова
Коломийського району
– Чортовецький сільський голова
Городенківського району

4 секретарі сільських рад:
Дземан Микола Ярославович
Мартинюк Василь Євгенович
Гелетюк Володимир Васильович
Курилюк Ігор Ярославович

– секретар Долинської сільської ради
Тлумацького району
– секретар Турківської сільської ради
Коломийського району
– секретар Бабинської сільської ради
Косівського району
– секретар Космацької сільської ради
Богородчанського району

26 депутатів сільських рад:
Василик Павло Васильович
Глебів Іван Іванович
Гой Ігор Степанович
Штойко Ігор Степанович
Погляд Віталій Володимирович
Кутянський Руслан Григорович

– депутат Іваниківської сільської ради
Богородчанського району
– депутат Космацької сільської ради
Богородчанського району
– депутат Жалиборівської сільської ради
Галицького району
– депутат Коростовичівської сільської ради
Галицького району
– депутат Надіївської сільської ради
Долинського району
– депутат Тяпчанської сільської ради
Долинського району
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Стефанців Ярослав Васильович
Угорський Роман Йосипович
Фелісєєв Андрій Миколайович
Копильців Ігор Васильович
Волощук Мирослав Ярославович
Григорів Іван Дмитрович
Григорів Василь Богданович
Рабинюк Андрій Іванович
Стефанів Григорій Теодорович
Каземірчук Іван Миколайович
Негрич Микола Михайлович
Косюк Василь Богданович
Данилюк Дмитро Йосипович
Хмільовський Дмитро Михайлович
Семенюк Петро Васильович
Перевізник Володимир Іванович
Ілюк Петро Петрович
Козак Тарас Богданович
Іванів Юрій Ярославович
Влашин Ігор Васильович

– депутат Воскресинцівської сільської ради
Коломийського району
– депутат Воскресинцівської сільської ради
Коломийського району
– депутат Загайпільської сільської ради
Коломийського району
– депутат Княждвірської сільської ради
Коломийського району
– депутат Матеївецької сільської ради
Коломийського району
– депутат Рунгурської сільської ради
Коломийського району
– депутат Рунгурської сільської ради
Коломийського району
– депутат Черемхівської сільської ради
Коломийського району
– депутат Смоднянської сільської ради
Косівського району
– депутат Шешорівської сільської ради
Косівського району
– депутат Вижньоберезівської сільської ради
Косівського району
– депутат Бистрицької сільської ради
Надвірнянського району
– депутат Краснянської сільської ради
Надвірнянського району
– депутат Парищенської сільської ради
Надвірнянського району
– депутат Фитьківської сільської ради
Надвірнянського району
– депутат Креховицької сільської ради
Рожнятівського району
– депутат Іллінецької сільської ради
Снятинського району
– депутат Братишівської сільської ради
Тлумацького району
– депутат Сукільської сільської ради
Болехівської міської ради
– депутат Крихівецької сільської ради
Івано-Франківської міської ради
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва району, міста
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський

Районна
рада

Міська
рада

Селищна
рада

2 деп.

2 деп.
1 гол.
2 деп.
3 гол.
1 гол., 1 секр.,
8 деп.
1 секр., 3 деп.
4 деп.

1 деп.

7. Коломийський
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький
м. Болехів
м. Бурштин
м. Івано-Франківськ
м. Калуш
м. Коломия
м. Яремче

Сільська
рада
2 деп., 1 секр.

1 деп.
1 деп.
1 деп.
-

1 деп.
1 деп.

2 деп.
1 секр., 1 деп.
1 деп.
4 деп.
1 деп.

6 деп.

1 деп.

2 деп.

-

8 деп.

1 деп.

26 деп.,
4 сек., 5 гол.

За відповідний період на засіданнях дорадчої комісії обласної ради з питань виділення коштів на виконання депутатських повноважень з фонду голови обласної ради
виділено матеріальну допомогу 266 учасникам та пораненим в АТО, постраждалим під
час протестних акцій на Майдані, переселенцям з тимчасово окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей, які проживають на Прикарпатті на суму
721400 (сімсот двадцять одна тисяча чотириста) гривень.
6 червня 2014 року обласною радою прийнято 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. З часу її прийняття надано матеріальну допомогу з обласного бюджету усім
сім'ям загиблих під час проведення Антитерористичної операції у розмірі 2746,4 тис.
гривень.
Крім того, учасникам АТО громадськістю області передано медичне обладнання та
медикаменти на суму 114 тис. грн., теплий одяг (300 комплектів) та взуття на суму
96 тис. грн., постільну білизну (200 комплектів) на суму 40 тис. грн. Також передано
один БТР, 5 автомобілів, з них 3 – для швидкої медичної допомоги, 20 дизельних та бензинових генераторів, 18 бензопил, паливних дров на суму 52,5 тис. грн., а також інше
обладнання.
Ініціативу депутатів обласної ради щодо безкоштовного надання житла сім'ям Героїв
Небесної сотні підтримали керівники приватних будівельних організацій області. Зокрема:
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– сім'ї Гурика Романа Ігоровича двокімнатну квартиру надало приватне підприємство "ВАМБУД";
– сім'ї Ткачука Ігоря Михайловича двокімнатну квартиру надало ТзОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Вертикаль";
– сім'ї Дмитріва Ігоря Федоровича двокімнатну квартиру надало ТзОВ "Благо";
– сім'ї Костишина Романа Йосиповича однокімнатну квартиру надало ТзОВ "МЖК
ЕКСПРЕС-24";
– сім'ї Дідича Сергія Васильовича двокімнатну квартиру надала будівельна організація "Ярковиця";
– сім'ї Калиняка Богдана Михайловича квартиру надала будівельна компанія
"Мельник".
Станом на 01.10.2015 від учасників Антитерористичної операції та членів сімей
учасників Антитерористичної операції на Сході України до органів місцевого самоврядування та головного управління Держгеокадастру в області надійшло 2436 клопотань з
приводу надання земельних ділянок, з них 1541 клопотання знаходяться на опрацюванні,
774 – надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою.
В органи місцевого самоврядування надійшло 2217 звернень, з яких прийнято
570 рішень про надання дозволу на розробку проекту відведення, по 120 зверненнях
прийнято офіційні рішення про відмову у наданні земельних ділянок, 1527 звернень перебувають на розгляді.
Із загальної кількості прийнятих рішень про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
– 457 земельних ділянок на площу 50,4531 га – для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд;
– 198 земельних ділянок на площу 14,4412 га – для садівництва;
– 119 земельних ділянок на площу 59,7599 га – для ведення особистого селянського
господарства.
Прийнято 70 рішень про затвердження проектів відведення та надання земельних
ділянок у власність на площу 10,3619 га, з них 44 на площу 5,0217 га для будівництва
жилого будинку, господарських будівель і споруд, 7 на площу 0,84 га для ведення садівництва та 19 на площу 4,5012 га для ведення особистого селянського господарства.
Головним управлінням Держгеокадастру в області із 219 клопотань видано 204 накази про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на площу 24,791 га та 20 наказів про затвердження проектів землеустрою
на загальну площу 2,5606 га.
Також одному учаснику АТО надано відмову, оскільки на земельній ділянці розташовані міжгосподарські меліоративні системи.
Основними причинами відсутності позитивного рішення щодо надання земельної
ділянки учасниками АТО є відсутність вільних земель на території відповідних рад, відсутність розробленого плану детального планування території, наявність міжгосподарських меліоративних систем.
Головним управлінням Держгеокадастру в області спільно з Тисменицькою міською
радою земельний масив площею 17,8 га розподілено на 219 земельних ділянок для ведення садівництва орієнтовною площею 0,06-0,07 га кожна. На цей час проведено прийом 188 звернень громадян, видано 168 наказів про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і два накази про відмову у
видачі земельних ділянок.
Івано-Франківською регіональною філією ДП “Центр ДЗК” подано матеріали
23 учасників АТО в ЦНАП м. Тисмениці для отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем) і уже отримано 54 довідки. Підготовлено до
передачі в ЦНАП – 22 клопотання (основне питання – винесення меж в натуру), 82 проекти землеустрою у роботі.
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Івано-Франківською регіональною філією ДП "Центр ДЗК" з учасниками Антитерористичної операції та членами сімей учасників Антитерористичної операції на Сході
України укладено 113 договорів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту м. Тисмениці Тисменицької міської ради Тисменицького району в урочищі "Сад", з подальшою передачею їх у
власність для індивідуального садівництва.
Ще не звернулися до проектної організації для укладання угод на виконання робіт –
53 особи.
Спеціалістами головним управлінням Держгеокадастру в області постійно проводиться прийом учасників Антитерористичної операції на Сході України та членів їхніх
сімей і проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо отримання земельних
ділянок, формуються списки для отримання земельних ділянок для сільськогосподарських потреб. Так на сьогодні налічується 373 бажаючих отримати земельні ділянки.
На сьогодні вишукано 4 масиви для надання земельних ділянок учасникам АТО, а
саме:
– Павлівська сільська рада – 6,9315 га;
– Лисецька селищна рада – 6,0321 га;
– Старокривотульська сільська рада – 16,2213 га;
– Ямницька сільська рада – 14,5436 га.
Головним управлінням Держгеокадастру в області направлено листи щодо можливості передачі вищенаведених земельних масивів сільськогосподарського призначення
державної власності для передачі у власність учасникам Антитерористичної операції та
членам сімей загиблих учасників Антитерористичної операції на Сході України.
Крім того, надіслано листи в Старокривотульську та Ямницьку сільські ради Тисменицького району з проханням списати меліоративні фонди на земельних ділянках.
На цей час Ямницька сільська рада погоджує передачу земельних ділянок учасникам АТО, однак потрібно списати меліоративні системи (для виготовлення технічного
звіту по списанню меліоративних фондів та переведення осушних земель в немеліоровані угіддя необхідно орієнтовно 20 тис. грн.).
Лисецька селищна рада погодила виділення 1 га із 6 га для учасників АТО.
Павлівська сільська рада погодила передачу масиву площею 6,9 га при умові, що
3 га будуть передані учасникам АТО із с. Павлівка. На сьогодні ДП "Інститут землеустрою" розроблена схема поділу масиву на земельні ділянки. Орієнтовно планується
60 земельних ділянок по 0,10 га, з них 30 – для учасників АТО, жителів села, та 30 – для
учасників АТО, які перебувають на черзі в головному управлінні Держгеокадастру в
області.
Вишукані масиви для надання земельних ділянок на території Калуського району, а
саме:
– Пійлівська сільська рада – 21,94 га; 20,30 га;
– Добровлянська сільська рада – 15,2 га;
– Мостищенська сільська рада – 2,33 га;
– Студінківська сільська рада – 7,6235 га; 4,16 га.
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Подано заяв на отримання земельних ділянок
станом на 24.09.2015 р.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назва адміністративнотериторіальних одиниць
Богородчанський район
Верховинський район
Галицький район
Городенківський район
Долинський район
Калуський район
Коломийський район
Косівський район
Надвірнянський район
Рогатинський район
Рожнятівський район
Снятинський район
Тисменицький район
Тлумацький район
м. Івано-Франківськ
м. Коломия
м. Калуш
м. Яремче
м. Болехів
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ

№
з/п

Назва адміністративнотериторіальних одиниць

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Богородчанський район
Верховинський район
Галицький район
Городенківський район
Долинський район
Калуський район
Коломийський район
Косівський район
Надвірнянський район
Рогатинський район
Рожнятівський район
Снятинський район
Тисменицький район
Тлумацький район
м. Івано-Франківськ
м. Коломия
м. Калуш
м. Яремче
м. Болехів
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ

з них
Подано заяв
надано
дозволів
на отримання
відмовлено знаходяться на
на розроблення
земельних
опрацюванні
у наданні
ділянок, шт. проектів земле- дозволу, шт. (в роботі), шт.
устрою, шт.
90
62
1
27
21
5
16
100
25
20
55
40
18
0
22
107
31
2
74
95
40
6
49
81
42
1
38
85
42
15
28
64
24
0
40
3
3
46
23
2
21
79
41
11
27
435
217
20
198
66
37
1
28
597
31
0
566
191
126
65
244
2
8
234
69
5
34
30
23
23
2436
774
121
1541

територіальних
органів
Держгеокадастру
(кількість)

з них

26

надано дозволів
на розроблення
проектів землеустрою, шт.
25

1
1

1

знаходяться
на опрацюванні
(в роботі), шт.
0

1
1

0

0

1

1

0

0

6
182
2
0

6
168
2
0

0
0
0

14
0
0

0

0

0

0

219

204

1

14
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відмовлено
у наданні
дозволу, шт.

з них
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назва адміністративнотериторіальних одиниць

Богородчанський район
Верховинський район
Галицький район
Городенківський район
Долинський район
Калуський район
Коломийський район
Косівський район
Надвірнянський район
Рогатинський район
Рожнятівський район
Снятинський район
Тисменицький район
Тлумацький район
м. Івано-Франківськ
м. Коломия
м. Калуш
м. Яремче
м. Болехів
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ

органів місцевого
самоврядування

64
21
100
39
106
95
81
85
63
3
46
73
253
64
597
191
244
69
23
2217
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надано дозволів
на розроблення
проектів землеустрою, шт.

відмовлено у
наданні
дозволу, шт.

37
5
25
17
30
40
42
42
23
3
23
35
49
35
31
126
2
5

0

2
11
20
1
0
0
8
34

570

120

20
0
2
6
1
15
0

знаходяться
на опрацюванні
(в роботі),
шт.
27
16
55
22
74
49
38
28
40
21
27
184
28
566
65
234
30
23
1527

20. Проекти міжнародної технічної допомоги
Проект ПРООН
В області успішно завершено виконання регіональної цільової програми впровадження в Івано-Франківській області ІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду” (далі – Проект МРГ).
Загалом протягом 2011-2014 років було реалізовано 63 мікропроекти в 13 районах
області (окрім Надвірнянського) 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). 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).
Крім цього, було підготовлено Концепцію регіональної стратегії з енергозбереження, підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в
сільській місцевості, яка врахована у Стратегії розвитку області до 2020 року. Водночас,
виготовлено ПКД з модернізації котелень соціальної сфери для переводу їх на тверде
біопаливо в Богородчанському і Тисменицькому районах (по 11 в кожному).
Регіональну цільову програму впровадження в області ІІІ фази Проекту “Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки розроблено відповідно до підписаної Угоди про партнерство між облдержадміністрацією, обласною радою та ПРООН.
Мета Програми – створення сприятливого середовища для сталого соціальноекономічного розвитку на місцевому рівні і розвитку місцевого самоврядування шляхом
самоорганізації й соціальної активності громад.
Програма спрямована на реалізацію мікропроектів громад та передбачає грантову
підтримку (500,0 тис. дол. США) за умови співфінансування іншими партнерами, її фінансове забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, інших джерел (коштів населення та Проекту МРГ).
Обсяги фінансування Програми загалом складають 17,6 млн. грн., з яких
2,1 млн. грн. – з обласного бюджету, 5,5 млн. грн. – з інших місцевих бюджетів та
10,0 млн. грн. – грантові кошти та внесок населення.
У цілому в області буде впроваджено 32 мікропроекти сільських громад з 8 районів
(Верховинський, Городенківський, Косівський, Коломийський, Калуський, Надвірнянський,
Тисменицький і Тлумацький) та 16 мікропроектів в 2 містах області (Коломия і Надвірна).
Проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO
В області розпочато реалізацію ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO.
В рамках цього проекту розпочато реалізацію 8 проектів з водозабезпечення сільських населених пунктів, зокрема 2 – в Долинському (селах Гериня і Оболоня), 3 – в Тлумацькому (села Вікняни, Озеряни, Підвербці) та по 1 в Калуському (с. Вістова), Коломийському (с. Велика Кам’янка) і Тисменицькому (с. Старий Лисець) районах та проекту будівництва мереж централізованого водопостачання в м. Тлумачі.
Для реалізації цих проектів виділено 4,7 млн. грн., в тому числі: з обласного бюджету – 1,0 млн. грн., 1,4 млн. грн. – проект DESPRO, 1,2 млн. грн. – місцеві бюджети і
1,1 млн. грн. – інші партнери
Проект “Сталий розвиток малих міст і селищ Івано-Франківської області”
Проект реалізується за фінансової та організаційної підтримки Фонду Ганса Зайделя
(земля Баварія, Німеччина), основною метою якого є сприяння міським і селищним головам у розробці та впровадженні планів і проектів сталого розвитку, вмінні залучати
для цього необхідні ресурси на засадах, притаманних європейським стандартам.
Методологія проекту ґрунтується на передачі практиками-управлінцями з малих міст
Баварії практикам-управлінцям з малих міст та селищ Івано-Франківської області досвіду:
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– розробки стратегій розвитку територіальної громади та формування спроможностей їх реалізації;
– застосування інструментів залучення інвестицій для розвитку міста (селища);
– розробки та реалізації проектів сталого розвитку, роботи з потенційними вітчизняними та міжнародними донорами;
– залучення енергоощадних технологій для міст (селищ) і механізмів їх впровадження;
– запровадження інструментів належного врядування в управління малим містом/селищем;
– розвитку дієвої демократії з метою сталого розвитку територіальної громади.
Найважливішим результатом реалізації проекту є розроблення візиток міст і селищ
області.
В загальному для реалізації Проекту Фондом Ганса Зайделя виділено 1,5 млн. грн.
Проект “Сталий розвиток прикордонних територій через ефективне функціонування Карпатського Єврорегіону”
Проект технічної допомоги Європейського Союзу реалізується в рамках програми
прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013. Основною метою проекту було підвищення ефективності та забезпечення передбачуваності
транскордонної співпраці, формуванням ефективних інструментів для цього через розробку стратегії сталого розвитку і ефективного функціонування Карпатського Єврорегіону.
Загальна вартість проекту становить 12,5 млн. грн., з них 1,5 млн. грн. надійшло в
нашу область
Проект “Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону
шляхом створення інституцій підтримки підприємництва”
Партнером у реалізації заходу виступає Регіональний консультаційно-інформаційний центр м. Прешова (Словаччина). Основною метою проекту було підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону через розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та покращення транскордонної співпраці у сфері сприяння малому і середньому бізнесу. Реалізація проекту полягає у відкритті бізнес-інкубаторів у
містах Івано-Франківську, Рогатині і Городенці для забезпечення діяльності та організації робочих “офісів” новостворених фірм і підприємців.
Загальна вартість проекту становить 5,0 млн. грн., з них 0,5 млн. грн. кошти Регіонального фонду підтримки підприємництва. За кошти Проекту створено бізнесінкубатори в м. Івано-Франківську (1,2 млн. грн.), Городенківському районі –
0,3 млн. грн., Рогатинському районі – 0,3 млн. грн.
Проект “Транскордонний парламент” – запровадження спільного інструменту
на основі інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення форуму в
прикордонних регіонах Словаччини, Угорщини, Румунії та України”
Цей проект має на меті підвищення ефективності використання ресурсів, спрямованих на регіональний розвиток. За результатами впровадження проекту органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають можливість за допомогою інформаційних
баз даних обмінюватися, наповнювати та користуватися відповідними ресурсами. Семінар з цього питання був проведений у м. Івано-Франківську за участю працівників виконавчого апарату обласної ради, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади.
Загальна вартість проекту становить 4,0 млн. грн., з них 0,4 млн. грн. надійшло в
нашу область.

80

Висновки
Період діяльності шостого демократичного скликання позначений важливими подіями в житті України – Революція Гідності, неоголошена війна на Сході України.
Однак, нам вдалося в області зберегти злагоду й порозуміння, відшукати оптимальні
варіанти співпраці усіх гілок влади, політичних сил та громадськості. Спільними зусиллями було забезпечено виконання першочергових завдань з формування й наповнення
бюджету області, виконання програми економічного і соціального розвитку, контролю
за втіленням у життя галузевих регіональних програм та рішень обласної ради.
Вважаю, що ми створили в обласній раді атмосферу діловитості, відкритості,
налаштованості на конкретику, консолідації зусиль для вирішення невідкладних проблем у житті регіону.
Очевидно, що в нашій діяльності не все було завжди гаразд. Виникали деякі непорозуміння, ми зіштовхувались з окремими труднощами. Часто не всі наші рішення одразу
ж давали очікувані миттєві результати, яких би хотілося.
Сподіваюся, що обласна рада сьомого демократичного скликання й надалі збереже
свою конструктивність, єдність позицій у захисті та відстоюванні всесторонніх інтересів
місцевих громад, розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті та в Україні загалом, залишаючись при цьому об'єктивним представником суспільно-політичних настроїв мешканців краю.
Дякую усім депутатам та працівникам виконавчого апарату за роботу.
Хай у всіх Ваших добрих справах з Вами буде Бог.
Слава Україні!
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