
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л Ь Н Е   Р І Ш Е Н Н Я   №02-21/18 

 

29 березня 2018 року м. Вижниця 

 

Про звернення депутатів  

районної ради  

 

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

Україні», районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради до Кабінету 

Міністрів України та Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно  

виділення коштів для ремонту  всієї мережі автодоріг Вижницького району  

(звернення додається).  

2. Це рішення із текстом звернення направити до Кабінету Міністрів 

України та Чернівецької обласної державної адміністрації.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабінету Міністрів України  

 

Чернівецькій обласній державній  

адміністрації                

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів районної ради VII скликання  

 
 

До Вижницької районної ради протягом 2017-2018 років постійно 

надходило ряд звернень від місцевих рад, депутатів районної ради, жителів 

населених пунктів району, щодо ремонту доріг, а саме: 

- дороги загального користування Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила - 

КПП “Руська” Вижницького району Чернівецької області, яка з’єднує 

Путильський, Вижницький та Кіцманський райони з обласним центром; 

- дороги загального користування державного значення Т-2609 

Берегомет-Д.Шепіт-КПП «Руська»; 

- дороги загального користування місцевого значення О 26001 Іспас-

Майдан-Лукавці; 

-  дороги загального користування місцевого значення О 26002 

Вижниця-Підзахаричі; 

- дороги загального користування місцевого значення О 26004 

Вашківці-Карапчів-Лукавці; 

- дороги загального користування місцевого значення О 26005 

Вашківці-Коритне-Майдан (Іспас-Майдан-Лукавці); 

- дороги загального користування місцевого значення О 26006 

Вижниця-Багна-Черешенька; 

- дороги загального користування місцевого значення О 26009 

Мілієве-Кибаки-Майдан (Іспас-Майдан-Лукавці); 

- дороги загального користування місцевого значення О 26012 

Лукавці-Банилів-Підгірний; 



- дороги загального користування місцевого значення О 26013 

Мигове-Майдан. 

- дороги районного значення Лукавці-Вовчинець-Велике; 

- дороги районного значення Вашківці-Карапчів-Лукавці-Майдан 

С260106. 

Пріоритетною на Вижниччині є туристична галузь, а саме розвиток 

рекреаційної зони., тому  дорога О 26001 – Іспас-Майдан-Лукавці є 

перспективною, стратегічною дорогою. Так, як дорога державного 

значення R-62 Криворівня-Усть-Путила-Старі Кути-Вижниця-

Сторожинець-Чернівці в районі урочища Судилів (м.Вижниця),  має 

підвищений рівень небезпеки через значні зсувні процеси ґрунту, які 

можуть  заблокувати вказане сполучення.  

Питання проведення ремонтних робіт на дорогах району та 

вирішення проблем, які склалися в даний час з цього питання виходить за 

межі можливостей фінансування з районного бюджету.  

Враховуючи всю складність ситуації та з метою уникнення 

соціальної напруги серед жителів району, просимо Вас посприяти у  

виділення коштів для ремонту  всієї мережі автодоріг Вижницького 

району.  

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку 

 

Прийнято на позачерговій двадцять 

першій сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання  

29 березня 2018 року 

 

 


