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                                                          УКРАЇНА           

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

      ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  № 

30 вересня  2021 року         м. Вижниця 

Про звернення  депутатів  

Вижницької районної ради до  

народних депутатів України 

щодо збереження районних рад  

в системі органів місцевого самоврядування  

    

  Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав 

громадян та з метою збереження районних рад в системі органів місцевого 

самоврядування, районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.ПРИЙНЯТИ звернення до народних депутатів України щодо 

збереження районних рад в системі органів місцевого самоврядування 

(додається). 

2.НАДІСЛАТИ це рішення з текстом звернення народним депутатам 

України Олегу МАРУСЯКУ, Оксані ГРИНЧУК, Володимиру КОЗАКУ, 

Максиму ПАВЛЮКУ, Олені ЛИС, Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ, Георгію 

МАЗУРАШУ, Валерію БОЖИКУ, Михайлу ПАПІЄВУ, Сергію РУДИКУ. 

3.Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами 

районної ради Георгія ІВОНЯКА. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Сергія ВІРСТУ та на постійну комісію районної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав 

громадян (Марина КИСИЛИЦЯ). 

 Голова районної ради    Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Керуючий справами районної ради                              Георгій ІВОНЯК 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради             Сергій ВІРСТА 

Завідувач відділу організаційно- 

аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради           Юрій ФЛОРА 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян   Марина КИСИЛИЦЯ 



Народним депутатам України: 

Олегу МАРУСЯКУ 

Оксані ГРИНЧУК 

Володимиру КОЗАКУ 

Максиму ПАВЛЮКУ 

Олені ЛИС 

Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ 

Георгію МАЗУРАШУ 

Валерію БОЖИКУ 

Михайлу ПАПІЄВУ 

Сергію РУДИКУ 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VІІІ 

скликання  

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області вкрай 

занепокоєні ситуацією, що складається у зв’язку з ініціюванням попереднім 

урядом України проведення широкомасштабної адміністративно-

територіальної реформи, в ході якої мають бути ліквідовані районні ради. 

За моделлю адміністративно-територіального устрою з колишніх 12 

районів Буковини утворено три райони: Чернівецький район, Дністровський 

район та  Вижницький (постанова Верховної Ради України «Про утворення 

та ліквідацію районів», опублікованої 17 липня 2020 року). 

Однак, на території України планується процес реформування 

(ліквідації) на субрегіональному (районному) рівні. На жаль, перший етап 

децентралізації та об'єднання громад залишив районні ради майже без 

повноважень. 

Так, прийнятими Верховною Радою України змінами до Бюджетного 

кодексу України (від 17.09.2020 р. № 907-ІХ), значно обмежені джерела 

наповнення районних бюджетів, а також виключено районні ради з 

фінансової мережі на отримання коштів із Державного бюджету України. 

Як наслідок, такі зміни унеможливили виконання районними радами з 

1 січня 2021 року не тільки повноважень, визначених профільним Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», але й повноважень, 

визначених статтею 143 Конституції У країни. 

На нашу думку, радикальні реформи є надзвичайно складним і 

комплексним процесом, що має колосальні ризики. Ліквідація районних рад 

не вплине в бік покращення на якість соціально-управлінських послуг, що 

надаються населенню тільки місцевими радами. 

Навпаки, це не наблизить, а віддалить владу від громадян, що 

особливо згубно позначиться на сільських мешканцях. 

Вижницький район - це економічно розвинутий регіон. Саме тому 



депутатський корпус та громадськість не сприймає можливість ліквідації 

районних рад. 

Принагідно зауважуємо, що стаття 143 Конституції України визначає, 

що районні ради забезпечують: 

- формування, затвердження програм соціально-економічного і 

культурного розвитку району, контроль за їх виконанням; 

- формування та затвердження районних бюджетів, у тому числі з 

коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами; 

- виконання спільних проектів за рахунок коштів районного бюджету; 

- виконання спільних проектів за рахунок коштів, залучених на 

договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-

економічних і культурних програм, а також забезпечення контролю їх 

виконання та інших повноважень. 

Тобто, ці повноваження гарантовані Конституцією України, а зміни 

так і не внесені. Також, норми законів та інших нормативно-правових актів 

не можуть суперечити нормам Основного Закону держави. Навіть такий 

важливий закон, як Бюджетний кодекс України, не може через обмеження 

фінансових можливостей зменшувати обсяг конституційних повноважень 

районних рад. 

Згідно проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» від 15.09.2021 року забезпечення районного бюджету Вижницького 

району (код 24301200000) спрямованими коштами на виконання 

повноважень складає всього 1 297 900 грн. 00 коп. 

На утримання районної ради на 2022 рік на виконання повноважень 

складає всього 3987200 грн. 00 коп., з них на оплату праці апарату районної 

ради 3586200 грн., витрати на оплату енергоносіїв 120000 грн. та на інші 

видатки – 100000 грн. 

Як вбачається з минулорічних витрат, враховуючи сьогоднішні 

ринкові ціни, на утримання районної ради необхідні більші видатки, і це не 

враховуючи кошти на заробітну плату працівників виконавчого апарату та 

господарського відділу районної ради. 

Звертаємо увагу, що такий стан справ паралізує роботу не тільки 

районних рад, а районних державних адміністрацій, які, в переважній 

більшості, розміщені у адміністративних будівлях, власником яких є районна 

рада. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно внести зміни і до Бюджетного 

кодексу України щодо повернення районних рад до фінансової мережі для 



отримання коштів із державного бюджету, а також щодо закріплення за 

районними радами стабільних джерел наповнення районних бюджетів. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями (виборцями) 

району та розділяючи Вашу готовність робити все можливе для підвищення 

рівня життя мешканців Вижниччини та області, просимо підтримати наші 

пропозиції задля інтересів територіальних громад, поліпшення соціальних 

стандартів, розвитку місцевого самоврядування. 

Сподіваємось на Вашу підтримку та відновлення партнерських 

відносин державної влади і місцевого самоврядування! 

Прийнято на дев’ятій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької  області VПІ 

скликання 

30 вересня 2021 року   


