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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА  

з питань місцевого самоврядування при голові районної ради 

ПРОТОКОЛ № 1 

23 березня 2021 року        м.Вижниця             

                        10-00 год.  

 

Головує: Михайло АНДРЮК – голова районної ради 

Члени координаційної ради: 

 

Запрошені:  

 

1.  АНДРЮК  

Михайло Іванович 

- Голова Вижницької районної ради - голова координаційної 

ради органів місцевого самоврядування 

2.  ВІРСТА  

Сергій Дмитрович 

- Заступник голови районної ради - заступник голови 

координаційної ради органів місцевого самоврядування 

3.  ЧЕПУХ  

Олена Іванівна 

- Головний спеціаліст загального відділу - секретар 

координаційної ради органів місцевого самоврядування 

4.  ЧОРНЕЙ  

Михайло Васильович 

- Голова Вижницької районної державної адміністрації  

5.  ЧЕПІЛЬ  

Олексій Георгійович 

- Голова Вижницької міської ради  

6.  ПЕРЧ  

Микола Партенійович 

- Голова Вашківецької міської ради  

7.  БОДНАРЮК 

Сергій Михайлович 

- Голова Берегометської селищної ради  

8.  СОЛОМКО  

Василь Дмитрович 

- Голова Банилівської сільської ради  

9.  ШЕМЧУК  

Василь Миколайович 

- Голова Брусницької сільської ради  

10.  ПОВІДАШ  

Іван Петрович 

- Голова Путильської селищної ради  

11.  СКРИПЧУК  

Олексій Іванович 

- Голова Конятинської сільської ради  

12.  ПОЛЯНЧУК  

Валерій Кузьмович 

- Голова Селятинської сільської ради  

13.  ІЛЮК  

Марія Миколаївна 

- Голова Усть-Путильської сільської ради  

1.  ШАРАГОВА  

Тетяна Михайлівна 

- Заступник начальника-начальник відділу культосвітніх установ, 

мистецтв та кіно Чернівецької ОДА 

2.  МУРГА  

Степан Микитович 

- Радник голови районної ради 
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Відсутні:  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Організація роботи координаційної ради з питань місцевого самоврядування при 

голові Вижницької районної ради у 2021 році. 

Доповідає: 

Михайло АНДРЮК– голова Вижницької районної ради. 

2. Про розвиток культури Вижницького району та перспективи створення бренду 

Вижницького району, як єдиного представника Буковинської Гуцульщини. 

Доповідають:  

Олена ЧЕПУХ – головний спеціаліст Вижницької 

районної ради. 

Михайло ГРИГОРЯК – голова ГО «Буковинська 

Гуцульщина». 

Василь МАРЧУК - голова Вижницької районної ради І 

скликання, голова районного товариства ГО 

«Гуцульщина». 

 3. Про розвиток фізичної культури та спорту у Вижницькому районі. 

Доповідає:  

Сергій ВІРСТА – заступник голови Вижницької районної 

ради. 

 4. Різне.  

  

Із вступним словом виступив Михайло АНДРЮК – голова координаційної ради, 

голова районної ради. 

Із співдоповіддю виступив: Михайло ЧОРНЕЙ – голова Вижницької районної 

державної адміністрації. 

Слухали по першому питанню Михайла АНДРЮКА– голову Вижницької районної ради. 

3.  КОВАЛЮК 

Лідія Степанівна 

- Голова постійної комісії районної ради з питань культури, 

молоді та спорту 

4.  ГРИГОРЯК  

Михайло Михайлович 

- Голова ГО «Буковинська Гуцульщина» 

5.  МАРЧУК  

Василь Георгійович 

- Голова Вижницької районної ради І скликання, голова 

районного товариства ГО «Гуцульщина»   

6.  ДОДЯК  

Наталія Михайлівна 

- Депутат районної ради, директор Вижницької школи мистецтв, 

колишній начальник відділу культури РДА 

7.  ГАВРИЛЮК 

Роман Миколайович 

- Директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

ім. Василя Шкрібляка 

8.  КУРИК 

Дмитро Миколайович 

- Завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва ЧНУ ім. Юрія Федьковича 

9.  ГАКМАН 

Олексій Степанович 

- Депутат районної ради 

1.  ШАРАГОВА  

Тетяна Михайлівна 

- Заступник начальника-начальник відділу культосвітніх установ, 

мистецтв та кіно Чернівецької ОДА 
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В обговоренні взяли участь:   
Сергій ВІРСТА, Михайло ЧОРНЕЙ, Олексій ЧЕПІЛЬ, Микола ПЕРЧ, Сергій 

БОДНАРЮК, Василь СОЛОМКО, Василь ШЕМЧУК, Іван ПОВІДАШ, Олексій СКРИПЧУК, 

Валерій ПОЛЯНЧУК, Марія ІЛЮК. 

 

Михайло ЧОРНЕЙ – голова Вижницької районної державної адміністрації, член 

координаційної ради, вніс пропозицію включити до складу керуючих органів координаційної 

ради представників районної державної адміністрації. 

Голосували за пропозицію Михайла Чорнея: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували по першому питанню: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

 

Рішення №1 від 23 березня 2021 року прийнято одноголосно (додається). 

 

Слухали по другому питанню: Олену ЧЕПУХ – головного спеціаліста Вижницької районної 

ради, Михайла ГРИГОРЯКА – голову ГО «Буковинська Гуцульщина», Василя МАРЧУКА - 

голову Вижницької районної ради І скликання, голову районного товариства ГО 

«Гуцульщина». 

 

В обговоренні взяли участь:   
Сергій ВІРСТА, Михайло ЧОРНЕЙ, Олексій ЧЕПІЛЬ, Микола ПЕРЧ, Сергій 

БОДНАРЮК, Василь СОЛОМКО, Василь ШЕМЧУК, Іван ПОВІДАШ, Олексій СКРИПЧУК, 

Валерій ПОЛЯНЧУК, Марія ІЛЮК, Лідія КОВАЛЮК, Степан МУРГА, Дмитро КУРИК, 

Наталія ДОДЯК. 

 

Михайло ЧОРНЕЙ – голова Вижницької районної державної адміністрації, член 

координаційної ради, вніс пропозицію доповнити пункт 2 проекту рішення підпунктом 

наступного змісту: 

 «Погоджувати з керівниками районної влади встановлення в’їзних знаків в місцях, де 

починаються межі Вижницького району. За можливості провести їх встановлення до травня 

місяця.» 

Голосували за пропозицію Михайла ЧОРНЕЯ: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Михайло ЧОРНЕЙ – голова Вижницької районної державної адміністрації, член 

координаційної ради, вніс пропозицію доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

 «Керівникам Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну ім. В.Шкрібляка та 

Кафедри декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Ю.Федьковича подати на розгляд 

керівництва районної ради та райдержадміністрації пропозиції щодо нового прапора та герба 

Вижницького району, враховуючи його теперішні межі та попередню символіку доєднаний 

територій.» 

Голосували за пропозицію Михайла ЧОРНЕЯ: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 
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Пропозицію прийнято. 

 

Василь МАРЧУК – голова Вижницької районної ради І скликання, голова районного 

товариства ГО «Гуцульщина», вніс пропозицію викласти підпункт 2.1. пункту 2 проекту рішення 

в такій редакції: 

 «2.1. Розробити та затвердити спільну програму розвитку культури Вижницького 

району для координації проведення культурних заходів в межах району.» 

Голосували за пропозицію Василя МАРЧУКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Степан МУРГА – радник голови Вижницької районної ради, вніс пропозицію 

доповнити проект рішення пунктом 4 наступного змісту: 

 «4. Виконавчому апарату районної ради вивчити питання щодо створення спільного 

фонду для розвитку культури та туризму у Вижницькому районі.» 

Голосували за пропозицію Степана МУРГИ: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Наталія ДОДЯК – депутат районної ради, директор Вижницької школи мистецтв, колишній 

начальник відділу культури РДА, внесла пропозицію доповнити пункт 2 проекту рішення 

підпунктом наступного змісту: 

 «Дослідити туристичні та історико-культурні особливості своїх громад: сформувати їх 

перелік по напрямках з детальним описом та проблематикою й пропозиціями щодо їх 

подальшого використання та популяризації.» 

Голосували за пропозицію Наталії ДОДЯК: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Роман Гаврилюк – директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну ім. 

В.Шкрібляка, вніс пропозицію доповнити пункт 2 проекту рішення підпунктом наступного 

змісту: 

 «З метою збереження НКС: 

- проводити симпозіуми з гуцульського дереворізьблення в межах Вижницького 

району; 

- проводити систематизацію переліку народних майстрів, умільців, носіїв 

традиційних ремесел, обрядів та звичаїв в районі; 

- проводити мистецькі фестивалі з популяризації традиційних ремесел; 

- організовувати відвідування діючих у Вижницькому районі музеїв декоративно-

прикладного напрямку учнями ЗСО та позашкільних навчальних закладів району.» 

Голосували за пропозицію Романа ГАВРИЛЮКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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Михайло АНДРЮК – голова координаційної ради вніс пропозицію доповнити пункти 

2 та 4 проекту рішення підпунктами наступного змісту:  

 

«Надати пропозиції щодо обрання органу, який координуватиме всю діяльність 

пов’язану з розвитком культури та туризму у Вижницькому районі з метою брендування 

району, як єдиного представника Буковинської Гуцульщини.»  

 

Голосували за пропозицію Михайла АНДРЮКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Олексій СКРИПЧУК – голова Конятинської сільської ради, член координаційної ради 

вніс пропозицію доповнити пункт 2 проекту рішення підпунктом наступного змісту:  

 

«Подати у виконавчий апарат районної ради до 06.04.2021 року інформацію щодо 

проробленої роботи в даних напрямках.»  

 

Голосували за пропозицію Олексія СКРИПЧУКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Михайло АНДРЮК – голова координаційної ради вніс пропозицію: 

1) доповнити пункт 4 проекту рішення підпунктами наступного змісту:  

« - Надати пропозиції щодо розробки спільних культурних продуктів з метою 

брендування району, як єдиного представника Буковинської Гуцульщини та залучення 

інвестиції для їх реалізації. 

- Від імені координаційної ради направити до Чернівецької обласної ради та 

Чернівецької обласної державної адміністрації звернення щодо включення представників 

Вижницького району до складу оргкомітету з нагоди відзначення ювілейних та пам’ятних дат 

у 2021 році: дня народження Івана Миколайчука (15.06.1941 року), Назарія Яремчука 

(30.06.1951 року), Олени Гасюк (20.10.1921 року), та щодо нагородження посмертно 

державною нагородою України «Герой України» Івана Миколайчука.»  

2) доповнити проект рішення пунктом наступного змісту:  

«Встановити термін виконання даного рішення до 06 квітня 2021 року.»  

 

Голосували за пропозицію Михайла АНДРЮКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували по другому питанню: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

 

Рішення №2 від 23 березня 2021 року прийнято одноголосно (додається). 

 

Слухали по третьому питанню: Сергія ВІРСТУ – заступника голови Вижницької районної 

ради. 

 

В обговоренні взяли участь:   
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Михайло АНДРЮК, Михайло ЧОРНЕЙ, Олексій ЧЕПІЛЬ, Микола ПЕРЧ, Сергій 

БОДНАРЮК, Василь СОЛОМКО, Василь ШЕМЧУК, Іван ПОВІДАШ, Олексій СКРИПЧУК, 

Валерій ПОЛЯНЧУК, Марія ІЛЮК, Лідія КОВАЛЮК, Олексій ГАКМАН. 

 

Олексій ГАКМАН – депутат районної ради, вніс пропозицію доповнити підпункт 2.2. 

пункту 2 проекту рішення підпунктом наступного змісту: 

 «- сприяти створенню на території громад фізкультурно-спортивних клубів.» 

Голосували за пропозицію Олексія ГАКМАНА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Василь СОЛОМКО – голова Банилівської сільської ради, член координаційної ради, вніс 

пропозицію викласти пункт 3 проекту рішення в наступній редакції: 

 «3. Виконавчому апарату Вижницької районної ради розробити та затвердити 

Положення про проведення Районної спартакіади серед голів, їх заступників, депутатів та 

працівників виконавчих апаратів районної, міських, селищних та сільських рад, а також 

старост населених пунктів Вижницького району у квітні 2021 року.» 

Голосували за пропозицію Василя СОЛОМКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Микола ПЕРЧ – голова Вашківецької міської ради, член координаційної ради, вніс 

пропозицію доповнити пункт 3 проекту рішення підпунктом наступного змісту: 

 «Від імені координаційної ради направити до Чернівецької обласної ради та 

Чернівецької обласної державної адміністрації звернення щодо надання з обласного бюджету 

фінансової підтримки для розвитку спорту на районному рівні.» 

Голосували за пропозицію Миколи ПЕРЧА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Олексій СКРИПЧУК – голова Конятинської сільської ради, член координаційної ради, вніс 

пропозицію доповнити пункт 3 проекту рішення підпунктом наступного змісту: 

 «Провести аналіз використання коштів на розвиток спорту у громадах та на його основі 

розробити багаторівневу систему для розвитку і заохочення до занять спортом.» 

Голосували за пропозицію Олексія СКРИПЧУКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Михайло АНДРЮК – голова координаційної ради вніс пропозицію доповнити проект 

рішення пунктом наступного змісту:  

 

«Встановити термін виконання даного рішення до 06 квітня 2021 року.»  

 

Голосували за пропозицію Михайла АНДРЮКА: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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Голосували по третьому питанню: 

За – 13, проти – 0, утримались – 0. 

 

Рішення №3 від 23 березня 2021 року прийнято одноголосно (додається). 

 

 

 

Голова координаційної ради, 

голова районної ради                                                 Михайло АНДРЮК  

 

 

Секретар координаційної ради       Олена ЧЕПУХ  
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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ № 1 

засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 

районної ради 

 

23 березня 2021 року                  м.Вижниця 

 

Організація роботи координаційної ради з 

питань місцевого самоврядування при голові 

Вижницької районної ради у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Михайла АНДРЮКА – голови 

Вижницької районної ради, про «Організацію роботи координаційної ради з питань 

місцевого самоврядування при голові Вижницької районної ради у 2021 році», 

координаційна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Михайла АНДРЮКА – голови Вижницької районної ради, про 

«Організацію роботи координаційної ради з питань місцевого самоврядування 

при голові Вижницької районної ради у 2021 році» взяти до відома. 

2. Визначити пріоритетним в діяльності органів місцевого самоврядування 

Вижницького району неухильне виконання вимог Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради (Сергій ВІРСТА). 

 

 

Голова Координаційної ради, 

голова районної ради       Михайло АНДРЮК 
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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ № 2 

засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 

районної ради 

 

23 березня 2021 року        м.Вижниця 

 

Про розвиток культури Вижницького району та 

перспективи створення бренду Вижницького 

району, як єдиного представника Буковинської 

Гуцульщини 

 

Заслухавши та обговоривши інформації Олени ЧЕПУХ – головного спеціаліста 

Вижницької районної ради, Михайла ГРИГОРЯКА – голови ГО «Буковинська 

Гуцульщина», Василя МАРЧУКА - голови Вижницької районної ради І скликання, 

голови районного товариства ГО «Гуцульщина»  «Про розвиток культури 

Вижницького району та перспективи створення бренду Вижницького району, як 

єдиного представника Буковинської Гуцульщини», координаційна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформації Олени ЧЕПУХ – головного спеціаліста Вижницької районної ради, 

Михайла ГРИГОРЯКА – голови ГО «Буковинська Гуцульщина», Василя МАРЧУКА - 

голови Вижницької районної ради І скликання, голови районного товариства ГО 

«Гуцульщина» «Про розвиток культури Вижницького району та перспективи 

створення бренду Вижницького району, як єдиного представника Буковинської 

Гуцульщини» взяти до відома. 

2. Запропонувати керівникам органів місцевого самоврядування Вижницького 

району (головам районної, міських, селищних і сільських рад), організувати спільну 

діяльність в напрямку розвитку культури Вижницького району та створення бренду 

району, як єдиного представника Буковинської Гуцульщини: 

2.1. Розробити та затвердити спільну програму розвитку культури 

Вижницького району для координації проведення культурних заходів в межах 

району; 

2.2. Дослідити туристичні та історико-культурні особливості своїх громад: 

сформувати їх перелік по напрямках з детальним описом та проблематикою й 

пропозиціями щодо їх подальшого використання та популяризації; 

2.3. Об’єднати зусилля в напрямку збереження нематеріальної культурної 

спадщини (НКС) Буковинської Гуцульщини: сформувати пропозиції щодо 

елементів НКС для включення їх до регіонального та національного реєстрів 

НКС; 

2.4. З метою збереження НКС: 
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- проводити симпозіуми з гуцульського дереворізьблення в межах 

Вижницького району; 

- проводити систематизацію переліку народних майстрів, умільців, 

носіїв традиційних ремесел, обрядів та звичаїв в районі; 

- проводити мистецькі фестивалі з популяризації традиційних 

ремесел; 

- організовувати відвідування діючих у Вижницькому районі музеїв 

декоративно-прикладного напрямку учнями ЗСО та позашкільних навчальних 

закладів району. 

2.5. Надати пропозиції щодо обрання органу, який координуватиме всю 

діяльність пов’язану з розвитком культури та туризму у Вижницькому районі з 

метою брендування району, як єдиного представника Буковинської 

Гуцульщини; 

2.6. Створити належні умови для розвитку народного мистецтва 

Вижницького району: створення центрів культури та центрів естетичного 

виховання дітей та молоді тощо; 

2.7. Розробляти спільні культурні продукти з метою брендування району, 

як єдиного представника Буковинської Гуцульщини та залучати інвестиції для 

їх реалізації; 

2.8. Погоджувати з керівниками районної влади встановлення в’їзних 

знаків в місцях, де починаються межі Вижницького району. За можливості 

провести їх встановлення до травня місяця; 

2.9. Подати у виконавчий апарат районної ради до 06.04.2021 року 

інформацію щодо проробленої роботи в даних напрямках. 

3. Керівникам Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну ім. 

В.Шкрібляка та Кафедри декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

подати на розгляд керівництва районної ради та райдержадміністрації пропозиції щодо 

нового прапора та герба Вижницького району, враховуючи його теперішні межі та 

попередню символіку доєднаний територій. 

4. Виконавчому апарату районної ради: 

4.1. Вивчити питання щодо створення спільного фонду для розвитку 

культури та туризму у Вижницькому районі; 

4.2. Надати пропозиції щодо обрання органу, який координуватиме всю 

діяльність пов’язану з розвитком культури та туризму у Вижницькому районі з 

метою брендування району, як єдиного представника Буковинської 

Гуцульщини; 

4.3. Надати пропозиції щодо розробки спільних культурних продуктів з 

метою брендування району, як єдиного представника Буковинської Гуцульщини 

та залучення інвестиції для їх реалізації; 

4.4. Від імені координаційної ради направити до Чернівецької обласної 

ради та Чернівецької обласної державної адміністрації звернення щодо 

включення представників Вижницького району до складу оргкомітету з нагоди 

відзначення ювілейних та пам’ятних дат у 2021 році: дня народження Івана 

Миколайчука (15.06.1941 року), Назарія Яремчука (30.06.1951 року), Олени 

Гасюк (20.10.1921 року), та щодо нагородження посмертно державною 

нагородою України «Герой України» Івана Миколайчука. 

5. Встановити термін виконання даного рішення до 06 квітня 2021 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради (Сергій ВІРСТА). 
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Голова Координаційної ради, 

голова районної ради       Михайло АНДРЮК  
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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ № 3 

засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 

районної ради 

 

23 березня 2021 року        м.Вижниця  

 

Про розвиток фізичної культури та спорту 

у Вижницькому районі 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сергія ВІРСТИ – заступника голови 

Вижницької районної ради «Про розвиток фізичної культури та спорту у 

Вижницькому районі», координаційна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Сергія ВІРСТИ – заступника голови Вижницької районної ради 

«Про розвиток фізичної культури та спорту у Вижницькому районі» взяти до 

відома. 

2. Запропонувати керівникам органів місцевого самоврядування Вижницького 

району (головам районної, міських, селищних і сільських рад), організувати спільну 

діяльність в напрямку розвитку фізичної культури та спорту Вижницького району: 

2.1. Розробити та затвердити спільну програму розвитку фізичної 

культури та спорту Вижницького району; 

2.2. Створити належні умови для розвитку фізичної культури та спорту у 

Вижницькому районі: 

- облаштовувати спортивні майданчики, споруди та об’єкти для фізичного 

дозвілля населення з пунктами прокату спортивного обладнання та інвентарю, в 

тому числі враховуючи інклюзивну складову; 

- за потреби, проводити модернізацію спортивних споруд; 

- популяризувати спорт серед населення; 

- удосконалити співпрацю із громадськими організаціями фізкультурно-

спортивного спрямування; 

- забезпечити щорічне підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної 

культури та спорту; 

- сприяти створенню на території громад фізкультурно-спортивних 

клубів. 

2.3. Проводити спільні спортивні заходи та залучати інвестиції для їх 

реалізації. 

 

3. Виконавчому апарату Вижницької районної ради: 
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3.1. Розробити та затвердити Положення про проведення Районної 

спартакіади серед голів, їх заступників, депутатів та працівників виконавчих 

апаратів районної, міських, селищних та сільських рад, а також старост 

населених пунктів Вижницького району у квітні 2021 року. 

3.2. Від імені координаційної ради направити до Чернівецької обласної 

ради та Чернівецької обласної державної адміністрації звернення щодо надання 

з обласного бюджету фінансової підтримки для розвитку спорту на районному 

рівні. 

3.3. Провести аналіз використання коштів на розвиток спорту у громадах 

та на його основі розробити багаторівневу систему для розвитку і заохочення до 

занять спортом. 

4. Встановити термін виконання даного рішення до 06 квітня 2021 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради (Сергій ВІРСТА). 

 

 

 

Голова Координаційної ради, 

голова районної ради      Михайло АНДРЮК 
 

 


