
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА  

спільне виїзне засідання Координаційних рад при голові Вижницької 

районної ради та Путильської районної ради з питань місцевого 

самоврядування на базі Мигівської сільської ради Вижницького району   

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

5_березня 2019 року       с.Мигово               

                   11-00 год.  
 

Головують:  Андрюк М.І. – голова координаційної ради, голова районної ради. 

Шевчук М.М. – голова Путильської районної ради. 

 

Присутні члени координаційної ради:  

Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,               

Вишинський М.О., Мудрак В.С.  

 

Відсутні: Перч М.П., Соломко В.Д., Калинчук Т.М., Пигичко М.Г. 

Запрошені:  

1.Рибак Іван Петрович - Народний депутат України. 

2.Климочко Марія Степанівна – голова Радехівської районної ради Львівської 

області. 

3.Гавриляк Юрій Васильович – депутат Чернівецької обласної ради. 

4.Гайдук Василь Онисимович – депутат Вижницької районної ради. 

5.Семеген Іван Миколайович – депутат Мигівської сільської ради.     

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вступне слово голів Вижницької районної ради, Путильської районної ради та 

Вижницької районної державної адміністрації щодо роботи органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади Вижницького і Путильського районів у 2019 

році. 

Виступають: 

Андрюк Михайло Іванович – голова 

Вижницької районної ради. 

Шевчук Микола Михайлович – голова 

Путильської районної ради.  

Сенчук Руслан Іванович – голова Вижницької 

районної державної адміністрації.  

 

2. Про досвід роботи Мигівської сільської ради, Дихтинецької сільської ради щодо 

організації розвитку фізичної культури і спорту, туризму на території сільських рад.  

Доповідають:Мудрак Василь Степанович –  



Мигівський сільський голова.   

Труфин Микола Власійович – Дихтинецький  

сільський голова. 

 3. Про співпрацю органів місцевого самоврядування, навчальних закладів районів у 

розвитку спортивно-масової роботи та пропаганді здорового способу життя серед 

школярів та молоді. 

Доповідає: Кравчук Іван Андрійович –  

директор опорного закладу – Мигівський НВК  

Вижницької районної ради. 

4. Про направлення спільного звернення Координаційних рад при голові 

Вижницької та Путильської районних рад Чернівецької області з питань місцевого 

самоврядування до Президента України щодо соціально-економічного розвитку гірських 

територій Вижницького та Путильського районів Чернівецької області.  

   Інформує: 

Андрюк Михайло Іванович – голова 

Вижницької районної ради. 

Шевчук Микола Михайлович – голова 

Путильської районної ради.  

5. Про функціонування Західного Госпітального Округу Чернівецької області та 

Госпітальної ради  Західного Госпітального Округу в м.Сторожинець. 

Інформує: 

Андрюк Михайло Іванович – голова 

Вижницької районної ради. 

Шевчук Микола Михайлович – голова 

Путильської районної ради.  

6. Про Угоду та співпрацю між Вижницькою районною радою Чернівецької області 

та Радехівською районною радою Львівської області та про Угоду між Вижницькою та 

Путильською районними радами Чернівецької області.  

Інформує: 

Андрюк Михайло Іванович – голова 

Вижницької районної ради. 

 7. Вручення пожежного автомобіля Мигівській сільській раді, отриманого в рамках 

Угоди про співпрацю між Вижницькою районною радою Чернівецької області (Україна) 

та містом Легіоново Мазовецького воєводства (Польща). 

Андрюк Михайло Іванович – голова 

Вижницької районної ради. 

Михайлюк Сергій Миколайович – начальник 

Управління ДСНС України в Чернівецькій 

області.  

1. Із вступним словом виступили Андрюк Михайло Іванович – голова 

координаційної ради, голова районної ради, Шевчук Микола Михайлович – голова 

Путильської районної ради. 

 

Із співдоповіддю виступив: Сенчук Руслан Іванович – голова Вижницької 

районної державної адміністрації. 
 

Слухали по другому питанню: Мудрака Василя Степановича – Мигівського 

сільського голову,  Труфина Миколу Власійовича – Дихтинецького сільського голову. 

 

В обговоренні питання взяли участь:   
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,               

Вишинський М.О., Мудрак В.С., Климочко М.С., Труфин М.В., Пацарнюк Я.В.,          

Рудейчук Р.М., Андрюк М.І. 

 

Рішення прийнято одностайно (додається). 

 



Слухали по третьому питанню: Кравчука Івана Андрійовича – директора 

опорного закладу – Мигівський НВК Вижницької районної ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь:   
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,          

Вишинський М.О., Мудрак В.С., Андрич М.Г., Горбан С.В., Андрюк М.І. 

 

Рішення прийнято одностайно (додається). 

 

Слухали по четвертому питанню: Андрюка Михайла Івановича – голову 

Вижницької районної ради, Шевчука Миколу Михайловича – голову Путильської 

районної ради.. 

 

В обговоренні питання взяли участь:   
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,          

Вишинський М.О., Мудрак В.С., Андрюк М.І. 

 

Рішення прийнято одностайно. 

  

Слухали по п’ятому питанню: Андрюка Михайла Івановича – голову 

Вижницької районної ради, Шевчука Миколу Михайловича – голову Путильської 

районної ради.. 

 

В обговоренні питання взяли участь:   
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,          

Вишинський М.О., Мудрак В.С., Андрюк М.І. 

 

Рішення прийнято одностайно. 

 

Слухали по шостому питанню: Андрюка Михайла Івановича – голову 

Вижницької районної ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь:   
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Боднарюк С.М., Жебчук Ю.Д.,          

Вишинський М.О., Мудрак В.С., Шевчук М.М., Климочко М.С., Андрюк М.І. 

 

Рішення прийнято одностайно. 

 

Голова Координаційної ради,   Голова Координаційної ради, 

голова Вижницької районної ради  голова Путильської районної ради 

     

             М.Андрюк        М.Шевчук 
 

Секретар Координаційної ради,   Секретар Координаційної ради 

керуючий справами Вижницької  керуюча справами Путильської 

районної ради      районної ради    

          Г.Івоняк      Р.Скидан 
 

  



  

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ № 3 

 

спільного виїзного засідання Координаційних рад при голові 

Вижницької районної ради та Путильської районної ради з питань 

місцевого самоврядування на базі Мигівської сільської ради 

Вижницького району   

 

5_березня 2019 року       с.Мигово               

                   11-00 год.  

Про співпрацю органів місцевого  

самоврядування, навчальних закладів  

районів у розвитку спортивно-масової  

роботи та пропаганді здорового способу  

життя серед школярів та молоді 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора опорного закладу – 

Мигівський НВК Вижницької районної ради Кравчука І.А. «Про співпрацю 

органів місцевого  самоврядування, навчальних закладів районів у 

розвитку спортивно-масової роботи та пропаганді здорового способу 

життя серед школярів та молоді», координаційна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора опорного закладу – Мигівський НВК 

Вижницької районної ради Кравчука І.А. «Про співпрацю органів 

місцевого  самоврядування, навчальних закладів районів у розвитку 

спортивно-масової роботи та пропаганді здорового способу життя серед 

школярів та молоді», взяти до відома. 

 

2. Головам ОТГ, сільським, селищним  головам: 

  - облаштовувати місця масового відпочинку та фізичного дозвілля 

пунктами прокату спортивного обладнання та інвентаря;  

         - щорічно проводити масові спортивні заходи, у тому числі серед, 

органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників 

промислової,  аграрної  та інших сфер та брати участь у спортивних іграх 

серед представників трудових колективів; 

 - включати в колективні договори між адміністраціями підприємств та 

трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять 

фізичною культурою і спортом працюючих осіб; 



 - заохочувати власників підприємств, керівників установ та організацій  

промислової та аграрної сфери, які  залучають працівників до здорового 

способу життя засобами фізичної культури і спорту, виділяють кошти на 

придбання спортивного обладнання та інвентарю; 

           - ввести в практику проведення щорічних районних  оглядів-конкурсів 

на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

 - облаштовувати спортивні споруди і об'єкти для безперешкодного 

доступу до них інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

        - організувати систему підготовки волонтерів для сфери фізичної 

культури і спорту; 

       - удосконалити систему договірних засад співпраці громадських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з органами виконавчої 

влади у сфері фізичної культури і спорту. 

3. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

(Андрич М.Г.): 

  -  розглянути можливість введення до штату навчальних закладів 

посаду консультанта з питань здорового способу життя; 

         - залучати до фізкультурно-оздоровчої діяльності та участі у змаганнях 

допризовну молодь; 

         - постійно здійснювати модернізацію матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, облаштовуючи їх необхідним обладнанням та 

інвентарем, у тому числі з урахуванням потреб дітей з обмеженими 

можливостями; 

 - запровадити сучасну систему щорічного  підвищення кваліфікації 

кадрів сфери фізичної культури і спорту; 

-  здійснювати заходи, спрямовані на формування світогляду, 

орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров'я, 

патріотичне виховання, для чого впроваджувати соціальну рекламу, 

орієнтовану на здоровий спосіб життя; 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  (О.Сащук). Це рішення 

направити для розгляду та відповідного реагування головам ОТГ, сільським, 

селищним головам. 

 

 

 

Голова Координаційної ради,    Голова Координаційної ради, 

голова Вижницької районної ради   голова Путильської районної 

ради      

             М.Андрюк        М.Шевчук 

  



 

 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ № 2 

 

спільного виїзного засідання Координаційних рад при голові 

Вижницької районної ради та Путильської районної ради з питань 

місцевого самоврядування на базі Мигівської сільської ради 

Вижницького району   

 

5_березня 2019 року       с.Мигово               

                   11-00 год.  

Про досвід роботи Мигівської сільської ради,  

Дихтинецької сільської ради щодо організації  

розвитку фізичної культури і спорту, туризму  

на території сільських рад 

 

Заслухавши та обговоривши інформації  Мигівського сільського голови 

Мудрака В.С. та Дихтинецького сільського голови Труфина М.В. «Про 

досвід роботи Мигівської сільської ради, Дихтинецької сільської ради 

щодо організації розвитку фізичної культури і спорту, туризму на 

території сільських рад», координаційна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформації  Мигівського сільського голови Мудрака В.С. та  

Дихтинецького сільського голови Труфина М.В. «Про досвід роботи 

Мигівської сільської ради, Дихтинецької сільської ради щодо організації 

розвитку фізичної культури і спорту, туризму на території сільських 

рад», взяти до відома. 

 

2. Головам ОТГ, сільським, селищним  головам: 

- при організації спортивно-оздоровчої роботи пропагувати  здоровий 

спосіб життя, залучаючи громадськість, ветеранів спорту та підвищити якість 

проведення заходів спортивного спрямування; 

- залучати дітей та молодь, які входять до «групи ризику» гуртковою 

секційною роботою спортивного спрямування; 

- налагодити співпрацю з батьківськими комітетами ЗНЗ, приватними 

підприємцями з метою більш ефективної роботи щодо організації та 

проведення спортивно-масових заходів; 



- передбачати кошти в місцевих бюджетах та залучати інвестиції для 

виконання соціального замовлення з розвитку фізичної культури та спорту на 

підвідомчих територіях для проведення спортивно-масових заходів; 

- з метою ширшого висвітлення спортивно-масової роботи в районах 

надавати матеріали засобам масової інформації про проведення таких 

заходів; 

- розробити план заходів щодо розвитку туризму на відповідних 

територіях та активізувати роботу по залученню інвесторів; 

- сприяти розвитку інших видів спорту на території місцевих рад.  

 

3. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

(Андрич М.Г.): 

- підвищити якість викладання фізичної культури та рівень проведення 

заходів спортивного спрямування; 

- залучати до проведення спортивно-масових заходів у позаурочний та 

канікулярний час педагогічні колективи навчальних закладів, спеціалістів 

ДЮСШ.     

 

4. Мигівському сільському голові (Мудрак В.С.): 

- налагодити співпрацю інструктора по спорту сільської ради для 

результативнішого виконання районної програми розвитку фізичної культури 

і спорту з ВФСТ «Колос»; 

- до нового навчального року здійснити комплексні заходи щодо 

облаштування існуючих спортивних майданчиків, будівництва стадіону та 

залучення інвестиційних коштів для придбання міні-футбольного 

майданчика із штучним покриттям.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  (О.Сащук). Це рішення 

направити для розгляду та відповідного реагування головам ОТГ, сільським, 

селищним головам. 

 

 

 

Голова Координаційної ради,    Голова Координаційної ради, 

голова Вижницької районної ради   голова Путильської районної 

ради      

             М.Андрюк        М.Шевчук 

 
 

 
 

 

 


