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Про звернення  Долішньошепітської 

сільської ради Вижницького району 

стосовно зміни меж адміністративно - 

територіальної одиниці Вижницького  

району 
  

 

Керуючись пунктом двадцять першим  частини першої статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення  

Долішньошепітської сільської ради Вижницького району від 02 березня 2020 

року №120/02-10 в особі сільського голови Жебчука Ю.Д. стосовно зміни 

меж Вижницького району – в частині включення земель населеного пункту - 

села Фальків в склад Долішньошепітської сільської ради та Вижницького 

району, документи, що до нього додаються (характеристика 

Долішньошепітської сільської ради), районна рада констатує наступний факт: 

1) територія (землі) села Фальків, яке адміністративно підпорядковане 

Долішньошепітській сільській раді, фактично знаходиться в межах  

Красноїльської селищної ОТГ Сторожинецького району Чернівецької 

області; 

2) сполучення села Фальків з Красноїльською селищною ОТГ відсутнє, 

адміністративні послуги цією громадою жителям села Фальків не надаються, 

попри це податкові та інші платежі спрямовуються до бюджету 

Красноїльської селищної ОТГ .   

Відповідно до частини першої статті 174 Земельного Кодексу України, 

рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною 



Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Згідно пункту є-1 

частини першої статті 17 Земельного Кодексу України, пропозиції до 

Кабінету Міністрів України щодо встановлення та зміни меж районів вносить 

відповідна місцева державна адміністрація. Межі району встановлюються і 

змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць, з  урахуванням генеральних планів 

населених пунктів (частина друга статті 173 Земельного Кодексу України). 

Частина друга статті 186 Земельного Кодексу України зазначає, що проекти 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, 

районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок 

території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі 

розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок 

території, що не входить до складу відповідного району, проект 

погоджується обласною державною адміністрацією. 

 На підставі викладеного, а також враховуючи  рекомендації постійної 

комісії районної ради  з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій від 

03.03.2020 року з цього питання, районна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звернення  від імені Долішньошепітської сільської ради в особі 

сільського голови Жебчука Ю.Д. стосовно зміни меж адміністративно-

територіальної одиниці Вижницького району, а саме:  

- включення в склад Долішньошепітської сільської ради та Вижницького 

району  земель населеного пункту - села Фальків, фактично розташованого 

на землях Красноїльської селищної ОТГ Сторожинецького району 

Чернівецької області,  взяти до відома (додається).  

2. Підтримати зміну меж адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району Чернівецької області – в частині включення земель села 

Фальків, орієнтовною площею 85,0 га, в склад Долішньошепітської сільської 

ради та Вижницького району. 
 

           3. Запропонувати Долішньошепітській сільській раді провести 

громадське обговорення цього питання із жителями громад сільської ради, а 

також розглянути його на сесії ради, надавши відповідні документи з цього 

приводу Вижницькій районній раді, в т.ч. генеральний план населеного 

пункту.  
 

        4. Звернутись до Сторожинецької районної ради, Сторожинецької 

районної державної адміністрації та Красноїльської селищної ОТГ 

Сторожинецького району Чернівецької області із пропозиціями зміни меж 

адміністративно-територіальної одиниці Вижницького району Чернівецької 



області – в частині включення земель села Фальків, орієнтовною площею 

85,0 га, в склад Долішньошепітської сільської ради та Вижницького району 

Чернівецької області.  
 

5. Це рішення надіслати Вижницькій районній державній адміністрації 

для вирішення питання зміни меж  адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району відповідно до повноважень.  
 

6. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат 

районної ради (ІВОНЯК Георгій). 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

 
Голова районної ради                  Михайло АНДРЮК 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради    Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради    Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради    Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач загального відділу районної ради  Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій    Юрій НИКИФОРЯК 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


