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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №______________ 

______________________ м. Вижниця 

 

Про Програму економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2020 рік 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листа Вижницької районної державної 

адміністрації від 26.11.2019 року №01.34-1328 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2020 рік (додається). 

2. Фінансування Програми здійснювати відповідно до районного бюджету на 

2020 рік. 

3. Доручити районній державній адміністрації забезпечити виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік, 

про хід її виконання заслухати на колегії районної ради в IV кварталі 2020 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації відповідно до функціональних обов’язків та на 

постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку. 
 

Голова районної ради         М. Андрюк 

Виконавець: 

Начальник відділу економіки та  

агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації                                                    М.Федорощак 

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 

виконавчого апарату районної ради                                                Ю.Флора 

Голова постійної комісії районної  

ради з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку                                                    І.Романюк   



                                                                               

 

Затверджено 

                                                                              Рішенням _____сесії Вижницької                  

                                                                              районної ради_______скликання 

                                                                              від____________№____________ 
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           Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району на 

2020 рік (далі - Програма) розроблено відділом економіки та агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації з  урахуванням   пропозицій структурних 

підрозділів районної державної адміністрації,  селищної та сільських рад, завдань і 

заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності на виконання 

розпоряджень обласної державної адміністрації від 04.09.2019 року №842-р «Про 

формування проекту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2020 рік» та районної державної адміністрації від 11.09.2019 року № 157 

«Про формування проекту Програми економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2020 рік».  

       Програма передбачає забезпечення погоджених спільних дій місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за для втілення єдиної 

державної політики розвитку району. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621. «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів 

Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами).  
 Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 
 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня  
2014 року № 385;  
           Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 

           Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням ХХХІ сесії обласної ради VI скликання від 18.06.2015 року № 63-31/15 

(далі – Стратегія) та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням ХVIІІ сесії 

обласної ради VIІ скликання від 14.11.2017 року № 193-17/17. 

  Метою Програми є забезпечення стабілізації економіки, створення умов для 

динамічного і збалансованого розвитку району та підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень. 

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу 

поточної соціально-економічної ситуації району з урахуванням тенденцій за 9 

місяців 2019 року, пропозицій структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер  

діяльності. 

         Фінансування заходів програми здійснюватиметься з державного, обласного, 

районного, селищного  та сільських бюджетів. 

          

 

 

Промисловий потенціал району представлений 25 середніми та малими 

підприємствами основного кола. Відповідно до галузевої структури, основу 

промислового комплексу району формують підприємства з виготовлення виробів з 

деревини (15), виробництва харчових продуктів та напоїв (2), добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів (4), виробництва готових металевих виробів 

(1), виробництва паперу та поліграфічної діяльності (1). 
 



Виробництво промислової продукції в розрізі галузей 
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Аналізуючи роботу промислових підприємств  протягом 2016-2019 років 

відслідковується зменшення кількості заготовленої лісосировини проте  основною 

бюджетоутворюючою галуззю залишається деревообробна. 

 

 

За 9 місяців 2019 року обсяг виробництва продукції промисловими 

підприємствами району склав 109,5 млн. грн., що на 24,5 млн. грн. (18,3 %) менше, 

порівняно з відповідним  періодом минулого  року.  

Обсяг виробництва промислової 

продукції (табл.) 

155,7

184,9

185,0

157,2

2016 рік

2017 рік

 2018 рік

прогноз

2019 рік

Млн.грн.

 

 

 
 

Протягом січня-вересня 2019 року, виробництво промислової продукції в 

розрізі галузей становить: 

 

- деревообробна – 99,6 млн. грн.; 

- харчова -  2,5 млн. грн.; 

- добувна -  15,5 млн.грн.; 

- виробництво готових металевих виробів – 1,8 млн.грн; 

- поліграфічна – 0,2 млн грн.  



 

 Наростили  обсяги виробництва: 

 

- в  деревообробній галузі: ДП «БерегометськеЛМГ» (24,4%), Вижницького 

ДСЛГ АПК 34,2 %, ВАТ «Вашківецька художньо-сувеніпна фабрика» 

(32,6%), МПП «Красток» (8,7%), ПП «Томюк О.С» (18,6); 

 

- в поліграфічній ТОВ ВПК «Черемош» (131,8%); 

 

- виробництві готових металевих виробів МПП «Шанс» (14%).  

 

 За січень-вересень 2019 року промисловими підприємствами району 

реалізовано продукції на 151,0 млн. грн., що становить 100% до відповідного 

періоду минулого року.  

 

Обсяг реалізації промислової 

продукції (табл.) 

142,6

177,8

185,2

189,5

2016 рік 2017 рік  2018 рік очікуване

2019 рік

Млн.грн.

 

 

 

Приросту обсягу реалізації товарної продукції, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року, досягнуто підприємствами добувної галузі – на 1,9 млн. 

грн. (4 %). 

 

Протягом звітного періоду зовнішньоекономічною діяльністю займалися 

підприємства деревообробної галузі, а саме: ТзОВ «Здоровий сон», ДП 

«Берегометське ЛМГ», МПП «Красток», ПП «Ковалі», Вижницький 

держспецлісгосп АПК, ПП «СЕШ» та ТОВ «Стробіле Енерджі». Обсяг 

експортованої промислової продукції склав 32,4 млн. грн., що менше аналогічного 

періоду минулого року на 26,0 млн. грн. (44,4 %). 

 



Обсяг експортованої промислової продукції 

(табл.) 

86,6

78,8

70,5

45,7

2016 рік 2017 рік

 2018 рік Очікуваний у 2019 році

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мета, основні завдання та заходи економічного і соціального розвитку району 

на 2020 рік.  

Мета Основні 

завдання 

Заходи  Очікувані 

результати 

Розвиток 

провідних галузей 

економіки району  

1. Розвиток 

промисловості 

1.1. Введення в експлуатацію 

деревообробного цеху МПП 

«Красток» в с.Лопушна 

Збільшення 

виробництва 

товарної продукції, 

надходжень до 

бюджетів усіх 

рівнів, створення 

нових робочих 

місць, виробництво 

альтернативних 

видів палива. 

1.2. Введення в експлуатацію 

цеху по виготовленню 

паливних брикетів ПП 

Луговою Лесею Несторівною 

в с. Лукавці 

1.3. Придбання 

деревообробних верстатів та 

встановлення сушильної 

камери ТОВ «Буковина 

інвест» с-ще Берегомет 

1.4 Придбання лінії зрощення 

МПП «Стіжок» 

2. Розвиток 

туристичного 

потенціалу 

2.1. Добудова агросадиби ПП 

Том’юк Ніною Василівною в 

с.Лукавці 

2.2 Введення крісельного 

підйомника СП ВКФ «Саторі». 

2.3 Добудова житлового 

фонду на туристичній базі 

«Кремениця»  

Розвиток системи 1. 1.1. Капітальний ремонти Покращення 



соціального 
захисту 

Впровадження 

інноваційних 

технологій та 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

соціальної 

сфери: освіти, 

культури та 

медицини 

приміщень та інженерних 

мереж пологового будинку, 

даху корпусів терапії та 

бухгалтерії, харчоблоку, 

зовнішніх мереж КУ 

«Вижницька центральна 

районна лікарня» 

надання якості 

медичних послуг, 

створення належних 

умов для 

стаціонарного 

перебування, 

покращить 

санітарно-

гігієнічних норм, 

скорочення 

енергоспоживання. 

1.2. Капітальний ремонт 

Вижницького районного 

будинку народної творчості та 

дозвілля в м.Вижниця 

Забезпечення 

збереження та 

розвитку  

культурно-

мистецької  та 

духовної спадщини 

району. 

Покращення 

матеріально-

технічної бази з 

метою покращення 

умов праці та 

функціонування 

закладів культури 

району. 

1.3. Капітальний ремонт 

корпусу А Мигівського НВК з 

можливістю розміщення ДДУ 

Покращення умов 

надання освітніх 

послуг, збільшення 

рівня охоплення 

дітей дошкільною 

освітою та 

покращення умов 

навчання. 

1.4. Добудова Банилівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького 

району Чернівецької області   

2. Розвиток 

фізичної 

культури і 

спорту 

2.1. Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним 

покриттям Банилівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. за адресою 

Чернівецька обл. Вижницький 

район с. Банилів вул. 

Гостинець 65 

Створення 

належних умов для 

організації дозвілля 

дітей та молоді, 

занять фізичною 

культурою та 

спортом, для 

впровадження 

здорового способу 

життя. 

3. 

Впровадження 

екологічних та 

енергозберігаю

чих технологій 

3.1. Встановлення сонячних 

колекторів для підігріву води в 

Мигівському НВК 

Ефективне 

використання 

енергоресурсів, 

раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

шляхом 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів, при цьому 

створення 

3.2. Заміна газових котлів на 

енергозберігаючі з 

використанням 

альтернативних видів палива:  

- капітальний ремонт 
котельні Мигівського НВК; 

- капітальний ремонт 
системи опалення 



Долішньошепітської НВК; 
- капітальний ремонт 

системи опалення Лукавецької 
ЗОШ І-ІІІ ст.;  

- капітальний ремонт 
котельні   НВК 
«Берегометська гімназія»; 

- Поточний ремонт котельні 

та системи опалення  
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

сприятливих умов 

для надання якісних 

освітніх послуг. 

3.3. Енергозбереження шляхом 

заміни покрівлі даху: 

- заміна покрівлі в НВК 
«Берегометська гімназія»; 

- заміна покрівлі в 
Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. 
№3; 

- заміна покрівлі в 
Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. 
№2; 

- капітальний ремонт 
покрівлі Долішньошепітської 

НВК; 
- капітальний ремонт 

покрівлі даху та фасаду 
Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

 

                                               


