
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 
________________ 2019 року м. Вижниця 

Про направлення звернень щодо  

заборони проведення будь-яких робіт,  

пов’язаних з виборкою гравійно-піщаної  

суміші в руслі річки Сірет в межах  

Вижницького району  

 

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

Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення до Кабінету Міністрів України, Чернівецької 

обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, Басейнового 

управління водних ресурсів річок Прут та Сірет щодо заборони проведення 

господарських робіт, пов’язаних з виборкою гравійно-піщаної суміші в руслі 

річки Сірет в межах Вижницького району (додаються).    

2. Це рішення з текстом звернень направити до Кабінету Міністрів 

України, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької 

обласної ради, Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

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:  

Депутат районної ради       Хома П.А. 
 



Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  
 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового комплексу,  

земельних відносин, охорони довкілля  

та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 

 

 

 
 

 



Прем'єр-міністру України 

Гончаруку О.В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Шановний Олексію Валерійовичу! 

Ми, депутати Вижницької районної ради, у відповідності із Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», звертаємося до Вас з приводу ситуації, що склалася 

стосовно господарських робіт в руслі річки Сірет, яка бере початок та 

протікає на території Вижницького району Чернівецької області. 

Через надмірний вибір гравійно-піщаної суміші з ліквідації наслідків 

повені липня місяця 2008 року та обласної програми русло-регулюючих 

робіт на теперішній час понизився рівень  водних горизонтів, що 

наслідком зникнення води в колодязях у місцевих жителів. Також, важкою 

кар’єрною технікою руйнуються місцеві дороги, у зв’язку з чим наносяться 

збитки місцевим бюджетам. Жителі обурені такою ситуацією та 

неодноразово збиралися на акції спротиву, перекриваючи рух вантажівкам 

з гравієм.  

Просимо Вас, відповідно до встановлених законом повноважень, 

заборонити  будь-які роботи, пов’язані з виборкою гравійно-піщаної 

суміші в руслі річки Сірет в межах Вижницького району.   

 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні тридцять другої сесії  

Вижницької районної ради 

сьомого скликання  

_____________  2019 року 



Чернівецькій обласній 

державній адміністрації 

 

Чернівецькій обласній раді 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради, у відповідності із Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», звертаємося до Вас з приводу ситуації, що склалася 

стосовно господарських робіт в руслі річки Сірет, яка бере початок та 

протікає на території Вижницького району Чернівецької області. 

Через надмірний вибір гравійно-піщаної суміші з ліквідації наслідків 

повені липня місяця 2008 року та обласної програми русло-регулюючих 

робіт на теперішній час понизився рівень  водних горизонтів, що 

наслідком зникнення води в колодязях у місцевих жителів. Також, важкою 

кар’єрною технікою руйнуються місцеві дороги, у зв’язку з чим наносяться 

збитки місцевим бюджетам. Жителі обурені такою ситуацією та 

неодноразово збиралися на акції спротиву, перекриваючи рух вантажівкам 

з гравієм.  

Просимо Вас, відповідно до встановлених законом повноважень, не 

погоджувати проекти, пов’язані з виборкою гравійно-піщаної суміші в 

руслі річки Сірет в межах Вижницького району та відповідно зупинити 

дію обласної Програми з цього приводу.   

 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні тридцять другої сесії  

Вижницької районної ради 

сьомого скликання  

_____________  2019 року 



До Басейнового управління 

водних ресурсів річок Прут 

та Сірет 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради, у відповідності із Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», звертаємося до Вас з приводу ситуації, що склалася 

стосовно господарських робіт в руслі річки Сірет, яка бере початок та 

протікає на території Вижницького району Чернівецької області. 

Через надмірний вибір гравійно-піщаної суміші з ліквідації наслідків 

повені липня місяця 2008 року та обласної програми русло-регулюючих 

робіт на теперішній час понизився рівень  водних горизонтів, що 

наслідком зникнення води в колодязях у місцевих жителів. Також, важкою 

кар’єрною технікою руйнуються місцеві дороги, у зв’язку з чим наносяться 

збитки місцевим бюджетам. Жителі обурені такою ситуацією та 

неодноразово збиралися на акції спротиву, перекриваючи рух вантажівкам 

з гравієм.  

Просимо Вас, відповідно до встановлених законом повноважень,  не 

погоджувати проекти та не проводити будь-які роботи, пов’язані з 

виборкою гравійно-піщаної суміші в руслі річки Сірет в межах 

Вижницького району.   

 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні тридцять другої сесії  

Вижницької районної ради 

сьомого скликання  

_____________  2019 року 

 


