
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №166-26/18 

 

20  грудня 2018 року                            м. Вижниця 

  

Про план роботи Вижницької  

районної ради VII скликання  

на 2019 рік   

 

Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 

2019 рік (додається). 

 

2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.), головам постійних 

комісій районної ради забезпечити організацію виконання плану роботи 

Вижницької районної ради VII скликання на 2019 рік. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради, заступника голови районної ради Вірсту С.Д.  

 

 

 

 

 

Голова районної ради       М.Андрюк  



Додаток  

до рішення двадцять шостої 

сесії  районної ради VІІ 

скликання  

20  грудня 2018 року 

№166-26/18 

 
П Л А Н 

роботи  районної ради на 2019  рік 

 

№ 

п/п 

Питання для розгляду, 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні  за підготовку 

1 2 3 4 

І.Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради 

1. Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2018 рік. 

І квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації, 

профільна постійна комісія.  

2. Про організацію підготовки і проведення 

ХХVI Міжнародного гуцульського 

фестивалю.  

Виконавчий апарат районної 

ради, відділи Вижницької 

районної державної 

адміністрації, постійні 

комісії.    

3. Про затвердження Статутів закладів 

загальної середньої освіти району, що 

належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міст 

району. 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

4. Про затвердження Комплексної 

програми щодо профілактики та 

боротьби зі сказом тварин на 

адміністративній території на період 

2019-2023 роки. 

ІІ квартал Вижницьке районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 

постійна комісія. 

 

5. 

 

Звіт про виконання районного бюджету 

за І квартал 2019 року та внесення змін 

до районного бюджету на 2019 рік. 

Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

профільна постійна комісія. 

6. Звіт про роботу інклюзивно-ресурсного 

центру Вижницької районної ради. 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

7. Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за І півріччя 2019 

року 

ІІІ квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації, 

профільна постійна комісія. 

8. Про затвердження мережі закладів 

загальної середньої освіти району, що 

належить до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міст 

району на 2019-2020 рік  

 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

9. Про виконання заходів районної 

Комплексної програми розвитку 

культури на період 2019-2021 роки та їх 

фінансування у 2019 році. 

Відділ культури Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

10. Про підсумки організаційно-творчої та 

фінансово-господарської діяльності 

Відділ культури Вижницької 

районної державної 



закладів культури району за І півріччя 

2019 року 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

11. 

 

Про звіт голови районної ради. ІV квартал Виконавчий апарат районної 

ради. 

12. Про програму економічного і 

соціального розвитку на 2020 рік. 

Вижницька районна державна 

адміністрація, постійні 

комісії. 

13. Про районний бюджет на 2020 рік. Вижницька районна державна 

адміністрація, постійні 

комісії. 

14. 

 

Про план роботи районної ради на 2020 

рік. 

Виконавчий апарат районної 

ради,  Вижницька районна 

державна адміністрація, 

постійні комісії. 

15. Проведення днів депутата з тематикою  

затвердженою розпорядженням голови 

районної ради. 

День 

проведення 

сесій 

Виконавчий апарат районної 

ради, профільна постійна 

комісія. 

ІІ. Питання, які вносяться на розгляд колегії районної ради 

1. Погодження порядку денного та 

регламенту роботи сесій районної ради.  

Згідно 

регламенту 

районної 

ради, до 

чергової 

сесії 

Виконавчий апарат районної 

ради, постійні комісії. 

2. Щодо оптимізації мережі бюджетних 

установ, які утримуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів району. 

І квартал Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

профільна постійна комісія. 

3. Про стан роботи місцевих рад району по 

покращенню наповнення  доходної 

частини відповідних місцевих бюджетів. 

Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

профільна постійна комісія. 

4. Про роботу комунальних підприємств і 

служб району щодо виконання ними 

функцій та завдань. 

ІІ квартал  Відділ архітектури 

Вижницької районної 

державної адміністрації,  

профільна постійна комісія. 

5. Про стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в бюджетних 

організаціях і закладах освіти району. 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, Фонд 

соціального страхування 

України,  постійна комісія. 

6. Про   стан навколишнього середовища та 

здоров’я дітей, результати моніторингу 

базових показників у навчальних 

закладах  району   та стан організації 

харчування дітей в дошкільних та 

загальноосвітніх  навчальних закладах. 

Вижницький міжрайонний 

відділ ДУ «Чернівецький 

ОЛЦ МОЗ України», 

Вижницьке районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. 

 



7. Про оздоровлення та відпочинок дітей 

влітку 2019 року 

ІІІ квартал  

 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

8. Про організацію харчування дітей у 

шкільних та загальноосвітніх закладах 

освіти району 

Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

9. Про впровадження Концепції Нової 

української школи у закладах загальної 

середньої освіти району 

IV квартал Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

10. Про стан виконання ремонтних робіт на 

дорогах району. 

Вижницька районна державна 

адміністрація, філія ДП 

«Вижницький райатводор» 

ДП «Чернівецький 

облавтодор», профільна 

постійна комісія. 

11. Про   стан  навколишнього середовища 

та результати  моніторингу базових 

показників на водозабірних спорудах, 

локальних водопроводах та громадських 

криниць. 

 

Вижницький міжрайонний 

відділ ДУ «Чернівецький 

ОЛЦ МОЗ України», 

Вижницьке районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. 

 

12. Про стан охорони культурної спадщини 

Вижницького району 

Відділ культури Вижницької 

районної державної 

адміністрації, профільна 

постійна комісія. 

13. Розгляд інформацій про виконання 

раніше прийнятих рішень районної ради 

в порядку контролю. 

 

Постійні комісії районної 

ради 

ІІІ. Питання, які виносяться на розгляд координаційної ради з питань місцевого 

самоврядування при голові районної ради  

1. Про заходи щодо підготовки 26-го 

Міжнародного гуцульського фестивалю. 

І квартал  Виконавчий апарат районної 

ради, Асоціація органів 

місцевого самоврядування, 

сільські, селищна  ради  

району, постійні комісії 

районної ради. 

2. Про заходи щодо ефективного 

вирішення питань землекористування, 

виготовлення правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки.   

ІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради, районна державна 

адміністрація,  постійні 

комісії, служби та 

контролюючі органи району 

(за згодою) 

3. Про практику роботи Банилівської 

сільської ради щодо залучення молоді до 

спорту та організації її дозвілля.  

 

ІІІ квартал 

(виїзне 

засідання)  

Виконавчий апарат районної 

ради, асоціація органів 

місцевого самоврядування,  

постійні комісії районної 



ради.  

4. Виїзне засідання по обміну досвідом 

роботи з органами місцевого 

самоврядування інших регіонів 

(Глибоцький, Косівський, 

Верховинський райони, Республіка 

Польща). 

ІV квартал 

(за згодою 

і окремим 

графіком) 

Виконавчий апарат районної 

ради, Асоціація органів 

місцевого самоврядування, 

постійні комісії районної 

ради. 

ІV. Питання, які виносяться на засідання постійних комісій районної ради 

4.1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян  

1. Про роботу служби зайнятості у 

Вижницькому районі по реалізації 

напрямів державної політики у сфері 

зайнятості населення.  

І квартал Виконавчий апарат районної 

ради, профільна постійна 

комісія. 

2. 

 

Про стан надання у Вижницькому районі 

соціальних послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

ІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради, профільна постійна 

комісія. 

3. Про інформацію начальника 

Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУНП в 

Чернівецькій області про стан 

законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території 

Вижницького району.  

ІІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради, профільна постійна 

комісія. 

4. Про участь депутатів в роботі постійних 

комісій, пленарних засіданнях районної 

ради впродовж 2019 року. 

ІV квартал Виконавчий апарат районної 

ради, профільна постійна 

комісія.  

5. Попередній розгляд проектів рішень та 

питань порядку денного сесій рад. 

відповідно до 

повноважень 

комісії 

Постійна комісія, виконавчий 

апарат районної ради 

4.2. Постійна комісія з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку 

1. Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2018 рік. 

І квартал Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації. 

2. Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за 2018 рік. 

Виконавчий апарат районної 

ради, керівники комунальних 

підприємств. 

3. Про стан фінансування районних 

цільових комплексних  програм за 2018 

рік та перспективи їх фінансування у 

2019 році. 

Виконавчий апарат районної 

ради, фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

розпорядники коштів. 

4. Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за  перший квартал 

2019 року. 

ІІ квартал Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації. 

5. Про стан виконання районної програми Вижницький РВК, 



«Забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил 

України на 2016 - 2020 роки».  

Вижницька районна державна 

адміністрація. 

6. Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за  перший 

квартал 2019 року. 

Виконавчий апарат районної 

ради, керівники комунальних 

підприємств. 

7. Про стан виконання районної 

комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів,   

поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2017-

2019 роки . 

ІІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради, Вижницька районна 

державна адміністрація. 

8. Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за  перше півріччя 

2019 року. 

Виконавчий апарат районної 

ради, керівники комунальних 

підприємств. 

9. Про виконання районного бюджету за 

перше півріччя 2019 року. 

Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

відділ економічного розвитку 

та торгівлі Вижницької 

районної державної 

адміністрації. 

10. 

 

Про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2019 року. 

IV  кавртал Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації. 

11. Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за  9 місяців  2019 

року. 

Фінансове управління 

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

відділ економічного розвитку 

та торгівлі Вижницької 

районної державної 

адміністрації. 

12. Про хід виконання програми 

економічного і соціального розвитку на 

2019 рік. 

 Вижницька районна державна 

адміністрація 

13. Розгляд інформацій про виконання 

раніше прийнятих рекомендацій комісії і 

рішень районної ради в порядку 

контролю, погодження проектів рішень 

сесій районної ради. 

Кожного 

кварталу 

Постійна комісія, виконавчий 

апарат районної ради. 

4.3. Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту,  

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму 

1. Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Вижницького району за 2018 рік. 

І квартал  Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

2. 

 

Аналіз стану доріг в післязимовий 

період. 

Філія «Вижницький 

райавтодор», постійна 

комісія. 



 

3. 

 

Про стан транспортної мережі в районі. ІІ квартал Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

4. Про організацію встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості – 

лежачих поліцейських – на вулицях 

районах, розташування загальноосвітніх 

шкіл, зон масового відпочинку та перед 

нерегульованими пішохідними 

переходами поза перехрестями та вжиття 

заходів щодо встановлення необхідних 

попереджувальних дорожніх знаків на 

зазначених ділянках дороги. 

Вижницьке відділення поліції 

Кіцманського  відділу ГУ НП 

в Чернівецькій області. 

5. Аналіз стану доріг у Вижницькому   

районі та виконання ремонтних робіт на 

них. 

ІІІ квартал Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, філія 

«Вижницький райавтодор», 

постійна комісія. 

6. Про стан підготовки підприємств, 

установ і організацій району до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

7. Про хід виконання Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва  

у Вижницькому районі на 2019-2021 

роки. 

ІV квартал Відділ економіки та 

агропромислового розвитку  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

8. Розгляд інформацій про виконання 

раніше прийнятих рекомендацій комісії і 

рішень районної ради в порядку 

контролю, погодження проектів рішень 

сесій районної ради 

Кожного 

кварталу 

Постійна комісія, виконавчий 

апарат районної ради. 

9. Розгляд звернень юридичних та 

фізичних осіб, які надходять до комісії, 

що відносяться до компетенції комісії. 

 Виконавчий апарат районної 

ради, постійна комісія. 

4.4 .Постійна комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

1. Про звіт про виконання районного 

бюджету за 2018 рік. 

І квартал Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації. 

2. Звіт директора КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» про фінансово-господарську 

Директор  КП «Редакція 

районного радіомовлення 

«Радіо «Хвилі Черемошу». 



діяльність підприємства та виконання 

статутних зобов’язань. 

 

3. Про підсумки приватизації об’єктів 

спільної та комунальної власності 

територіальних громад сіл, селища та 

міст Вижницького району за 2018 рік. 

 

ІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради. 

 

4. 

 

Про заходи щодо попередження 

надзвичайних ситуацій в районі та 

покращення цієї роботи установами, 

організаціями і підприємствами району.  

ІІІ квартал  Сектор з питань цивільного 

захисту населення 

райдержадміністрації. 
 

5. Про стан надходження платежів від 

оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст 

району. 

 

ІV квартал Виконавчий апарат районної 

ради. 

 

6. Про план роботи постійної комісії  

на 2020 рік. 

 

Виконавчий апарат районної 

ради. 

7. Про районний бюджет на 2020 рік. Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації. 

8. Про підготовку та попередній розгляд 

питань щодо призначення, звільнення 

керівників об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст 

району; клопотань щодо списання, 

передачі на баланс, відчуження майна, 

реорганізації,  затвердження статутів, 

комунальних установ, закладів та 

підприємств, погодження технічної 

документації на землю. 

Кожного 

кварталу 

Виконавчий апарат районної 

ради, постійна комісія. 

4.5. Постійна комісія з питань освіти, 

 охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

1. Перспектива розвитку футболу та 

волейболу на 2019 рік. 

І квартал Голови районних федерацій, 

постійна комісія.  

2. Про районну Програму запобігання 

дитячій бездоглядності та захисту  

прав дитини у Вижницькому районі на 

2017-2021 роки. 

Відділ служби у справах 

дітей  Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 



3. Стан, проблеми та перспективи розвитку 

закладів культури (клубів та бібліотек) у 

Вижницькому районі. 

ІІ квартал Відділ культури Вижницької 

районної державної 

адміністрації,  постійна 

комісія. 

4. Про стан оснащення первинної медичної 

допомоги амбулаторій допримірного 

табелю оснащення. 

Відділ охорони здоров’я  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

5. Про Комплексну прграму оздоровлення і 

відпочинку дітей та розвитку                                     

молодіжної політики Вижницького 

району на 2016-2020 роки. 

 ІІІ квартал Відділ освіти, сектор молоді і 

спорту Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

6. Про план виконання профілактичних 

щеплень у Вижницькому районі 

за 9 місяців 2019 року. 

Відділ охорони здоров’я  

Вижницької районної 

державної адміністрації, 

постійна комісія. 

7. Про підготовку закладів освіти району 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

ІV квартал Відділ освіти Вижницької 

районної державної 

адміністрації, постійна 

комісія. 

8. Забезпечення виконання соціального 

замовлення з розвитку фізичної  

культури та спорту у сільській 

місцевості 

ВФСТ «Колос», постійна 

комісія. 

V. Рішення районної ради,які знаходяться на постійному контролі. 

1. Про виконання районного бюджету на 

2019 рік  

Щоквар-

тально 

Управління, відділи 

райдержадміністрації, 

профільні постійні комісії 

районної ради, виконавчий 

апарат районної ради  

2. Про виконання програми економічного і 

соціального розвитку району на 2019 рік  

Щоквар-

тально 

Управління, відділи 

райдержадміністрації, 

профільні постійні комісії 

районної ради, виконавчий 

апарат районної ради 

3. Про хід виконання районних цільових 

комплексних програм, прийнятих на 

сесіях районної ради. 

Впродовж 

року згідно 

контрольни

х термінів 

Управління, відділи 

райдержадміністрації, 

профільні постійні комісії 

районної ради, виконавчий 

апарат районної ради 

4. Рішення сесій районної ради згідно 

термінів їх виконання. 

Впродовж 

року згідно 

контрольни

х строків 

Управління, відділи 

райдержадміністрації, 

профільні постійні комісії 

районної ради, виконавчий 

апарат районної ради 

VI. Інші організаційні заходи 

1. Провести семінари-навчання активу 

селищного, сільських голів,  секретарів 

селищної, сільських рад; 

- голів постійних комісій районної ради  

березень, 

вересень 

 

лютий 

червень 

Виконавчий апарат районної 

ради. 

2. Районне свято «Найбільша коляда в 

найменшому місті» 

І квартал Виконавчий апарат районної 

ради. 



3. Обласний фестиваль народної творчості 

«Вашківецька маланка». 

Виконавчий апарат районної 

ради. 

4. Сприяння та участь у проведенні зборів 

громадян у населених пунктах району. 

Виконавчий апарат районної 

ради, депутати районної ради 

згідно закріплення за 

виборчими округами та 

місцевими радами. 

5. Регіональний фестиваль народної 

творчості «Калинові обереги» 

ІІ квартал Виконавчий апарат районної 

ради. 

6. Науково-практична конференція з 

проблемних питань розвитку 

Гуцульського регіону. 

ІІІ квартал Виконавчий апарат, 

Вижницький коледж 

прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка, 

Вижницька РДА, постійні 

комісії.    

7. ХХVI Міжнародний гуцульський 

фестиваль. 

Виконавчий апарат, відділи 

Вижницької РДА, Вижницька 

та Вашківецька ОТГ, 

селищна, сільські ради, 

Вижницький коледж 

прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка, постійні 

комісії.    

8.  Надавати практичну допомогу органам 

місцевого самоврядування району по 

виконанню Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та інших 

законодавчих актів  

(спільно з райдержадміністрацією). 

Впродовж 

року 

Виконавчий апарат районної 

ради. 

9. Вивчати, узагальнювати і 

розповсюджувати досвід роботи органів 

місцевого самоврядування, постійних 

комісій, депутатів. 

Впродовж 

року 

Виконавчий апарат районної 

ради, постійні комісії 

районної ради. 

10.  Спільно з райдержадміністрацією 

проводити зустрічі з активом 

громадсько-політичних організацій 

району. 

Щоквар- 

тально 

Виконавчий апарат районної 

ради. 

Керуючий справами районної ради     Г.Івоняк 

 


