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ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 
____________2019  року м. Вижниця 

 

Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та 

направлення звернення до  

Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про 

функціонування Вижницького 

району з адміністративним 

центром в м. Вижниця 
 

 

Керуючись ч. 2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання Вижницької міської ради від 31.01.2019 

року № 02-14/164 про підтримання ініціативи звернення до Верховної ради 

України, Кабінету Міністрів України про функціонування Вижницького 

району з адміністративним центром в м. Вижниця внаслідок проведення 

адміністративної реформи в Україні по об’єднанню (укрупненню) районів, з 

метою здійснення ефективних місцевих самоврядних та управлінських 

функцій внаслідок проведення відповідної реформи, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської  діяльності, етики, законності і захисту прав громадян, районна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати ініціативу Вижницької міської ради та направити 

звернення до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України про 

функціонування Вижницького району з адміністративним центром в м. 



Вижниця внаслідок проведення адміністративної реформи в Україні по 

об’єднанню (укрупненню) районів (додається).     

2. Це рішення із текстом звернення направити до Верховної ради 

України та Кабінету Міністрів України. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

 
Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань регламенту, депутатської  діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян   М. Кисилиця 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Верховній Раді України 

Кабінету Міністрів 

України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів районної ради VII скликання  

 

Реформа місцевого самоврядування - децентралізація влади, 

неминуче тягне собою необхідність внесення змін до адміністративно-

територіального устрою. Очевидно, що райони будуть укрупнені та межі їх 

змінені. 

У Верховній Раді України вже підготовлений проект Закону України, 

реєстраційний номер № 6636 “Про порядок утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж», який створює умови для ліквідації, об’єднання 

районів. В результаті відповідних рішень Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України місто Вижниця Чернівецької області може втратити 

статус районного центру та перетворитись у звичайне місто. Прийняття 

такого рішення викликало соціальне напруження як серед жителів 

Вижницького так і Путильського районів Чернівецької області. Місто 

Вижниця, як районний центр зосереджує значну кількість установ 

адміністративного та соціального призначення, які ефективно забезпечують 

послугами жителів, як вищезазначених Вижницького та Путильського 

районів, так і значної частини населених пунктів Косівського району Івано-

Франківської області.  

Вижниччина та Путильщина є туристичними осередками на 

Буковині, які і відвідує значна кількість туристів. Задля забезпечення безпеки 

та комфорту перебування відвідувачів необхідно зберегти адміністративну та 

соціальну інфраструктуру, що можливо виключно при умові збереження 

адміністративного центру в м. Вижниця. 



Розміщення районного центру в місті Вижниця є найбільш доцільним 

з точки зору географічного розташування, транспортної доступності, 

рівномірної віддаленості всіх населених пунктів Вижницького, Путильського 

та Сторожинецького районів Чернівецької області до адміністративного 

центру.  

У зв’язку з викладеним звертаємося до Вас з проханням, після 

завершення процесу децентралізації та укрупнення районів, при прийнятті 

кінцевого рішення, об’єднати у Чернівецькій області Путильський, 

Сторожинецький та Вижницький райони у єдиний – Вижницький район, з 

адміністративним центром у місті Вижниця. 

Прийнято на двадцять сьомій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької області  

VІІ скликання  

                                                                ______________ 2019 року 

 


