
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ  VIІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №305-16/22 

 

15 грудня 2022 року                                                   м. Вижниця 

Про план роботи Вижницької  

районної ради VIIІ скликання  

на 2023 рік   

 

Керуючись пунктом 6 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.ЗАТВЕРДИТИ план роботи Вижницької районної ради VIIІ скликання 

на 2023 рік (додається). 

 

2. Виконавчому апарату районної ради, головам постійних комісій 

районної ради забезпечити організацію виконання плану роботи Вижницької 

районної ради VIIІ скликання на 2023 рік. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради та заступника голови районної ради Сергія ВІРСТУ.  

 

 

Голова районної ради       Михайло АНДРЮК  



Додаток  

до рішення позачергової 

шістнадцятої сесії  районної ради 

VІІІ скликання  

15 грудня 2022 року №305-16/22 

 
П Л А Н 

роботи  районної ради на 2023 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 

2022 рік. 

І квартал Відділ фінансів 

райдержадміністрації, профільна 

постійна комісія.  

2.  Про територіальну оборону 

держави та цивільний захист 

населення Вижницького району 

Вижницька районна державна 

адміністрація 

3.  Про роботу комунальних 

підприємств Вижницького району 

по наданню послуг населенню.  

Комунальні підприємства, постійні 

комісії.    

4.  Звіт постійної комісії районної 

ради. 

Виконавчий апарат, постійні комісії. 

5.  Про досвід роботи територіальних 

громад Вижницького району 

Виконавчий апарат, постійні комісії 

6.  Про територіальну оборону 

держави та цивільний захист 

населення Вижницького району 

ІІ квартал Вижницька районна державна 

адміністрація 

7.  Про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони 

громадського порядку та 

результати діяльності на території 

Вижницького району. 

Вижницький відділ поліції ГУ НП в 

Чернівецькій області, профільна 

постійна комісія. 

 

8.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І 

квартал 2023 року. 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації, профільна 

постійна комісія. 

9.  Звіт постійної комісії районної 

ради. 

Виконавчий апарат, постійні комісії. 

10.  Про досвід роботи територіальних 

громад Вижницького району 

Виконавчий апарат, постійні комісії 

11.  Про територіальну оборону 

держави та цивільного захисту 

населення Вижницького району 

ІІІ квартал Вижницька районна державна 

адміністрація 

12.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І 

півріччя 2023 року. 

Відділ фінансів 

райдержадміністрації, профільна 

постійна комісія. 

13.  Про стан зайнятості населення 

Вижницького району. 

Вижницька районна державна 

адміністрація, профільна постійна 

комісія. 

14.  Про надання якісних послуг щодо 

газопостачання населенню 

Вижницького району. 

АТ «Чернівцігаз», Вижницьке УГГ, 

профільна постійна комісія. 

15.  Звіт постійної комісії районної 

ради. 

Виконавчий апарат, постійні комісії. 



16.  Про досвід роботи територіальних 

громад Вижницького району 

Виконавчий апарат, постійні комісії 

17.  Про територіальну оборону 

держави та цивільного захисту 

населення Вижницького району 

ІV квартал Вижницька районна державна 

адміністрація 

18.  Про звіт голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради. 

19.  Про районний бюджет на 2024 рік. Вижницька районна державна 

адміністрація, постійні комісії. 

20.  Про план роботи районної ради на 

2024 рік. 

Виконавчий апарат районної ради,  

Вижницька районна державна 

адміністрація, постійні комісії. 

21.  Про стан законності, заходи щодо 

її зміцнення та результати 

діяльності Вижницької окружної 

прокуратури на території 

Вижницького району. 

Вижницька окружна прокуратура, 

профільна постійна комісія. 

22.  Про досвід роботи територіальних 

громад Вижницького району 

Виконавчий апарат, постійні комісії 

23.  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. Про стан протипожежної безпеки 

на території Вижницького району. 

І квартал Виконавчий апарат районної ради, 

районний сектор управління  ДСНС 

України у Чернівецькій області, 

постійні комісії районної ради. 

3. Про стан надання медичних 

послуг закладами охорони 

здоров’я населенню у 

Вижницькому району. 

Заклади охорони здоров’я 

Вижницького району, профільна 

постійна комісія.    

4. Про стан дотримання вимог 

Закону України «Про звернення 

громадян» 

ІІ квартал Виконавчий апарат, профільна 

постійна комісія  

5. Про підготовку молоді до служби 

в Збройних Силах України та 

покращення військово-

патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

Відділи освіти,   профільна постійна 

комісія. 

6. Про стан водозахисних споруд та 

проведення робіт по 

берегоукріпленню.  

ІІІ квартал  

 

Вижницька районна державна 

адміністрація, профільна постійна 

комісія. 



7. Про стан забезпечення та надання 

соціальних послуг пільговій 

категорії населення. 

Управління соціального захисту 

населення Вижницької районної 

державної адміністрації 

територіальний центр соціального 

обслуговування населення (надання 

соціальних послуг), профільна 

постійна комісія 

8. Про стан підготовки підприємств, 

установ та організацій до роботи в 

осінньо-зимовий період 2023-2024 

роки. 

IV квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, профільна постійна 

комісія. 

9. 

. 

Про стан виконання ремонтних 

робіт на дорогах району. 

Вижницька районна державна 

адміністрація, філія ДП 

«Вижницький райатводор» ДП 

«Путильський райавтодор», 

профільна постійна комісія. 

10. 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 підписання Меморандуму про 

співробітництво та партнерство 

між Вижницькою районною радою 

та територіальними громадами 

Вижницького району Чернівецької 

області 

І квартал. Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району 

2. Залучення фінансових 

інструментів для розвитку громад 

та територій Вижницького району. 

ІІ квартал Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району, 

обласна рада, Асоціація органів 

місцевого самоврядування (за 

згодою) 

3. Виїзне засідання по обміну 

досвідом роботи з органами 

місцевого самоврядування інших 

регіонів. 

ІІІ квартал 

(виїзне 

засідання)  

Виконавчий апарат районної ради, 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування, постійні комісії 

районної ради. 

4. Про досвід роботи територіальних 

громад Вижницького району. 

ІV квартал 

(виїзне 

засідання, 

за згодою і 

окремим 

графіком) 

Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району, 

постійні комісії районної ради. 

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

4.1. Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики та законності    

1. Про організацію виконання 

депутатами районної ради VIIІ 

скликання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» в 

питаннях фінансового контролю. 

І квартал Виконавчий апарат районної ради, 

профільна постійна комісія. 



2. 

 

Про  організацію проведення звітів 

депутатів районної ради  

відповідно до Закону України 

«Про статус депутатів місцевих 

рад».   

ІІ квартал Виконавчий апарат районної ради, 

профільна постійна комісія. 

3. Про інформацію керівників 

органів Національної поліції у 

Вижницькому районі про стан 

законності, організацію боротьби 

із злочинністю, охорони 

громадського порядку та 

результати діяльності на території 

району. 

ІІІ квартал Виконавчий апарат районної ради, 

профільна постійна комісія. 

4. Про стан участі депутатів районної 

ради в роботі сесій ради та її 

органів. 

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 районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту 

1.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету 

Вижницького району за 2022 рік 

І квартал Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

2.  Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за 2022 рік.. 

Виконавчий апарат районної ради, 

керівники комунальних 

підприємств. 

3.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету 

Вижницького району за І квартал 

2023 року 

ІІ квартал Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

4.  Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за І квартал 

2023 року 

Виконавчий апарат районної ради, 

керівники комунальних 

підприємств. 

5.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету 

Вижницького району за І півріччя 

2023 року 

ІІІ квартал Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

6.  Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за І 

півріччя 2023 року. 

Виконавчий апарат районної ради, 

керівники комунальних 

підприємств. 

7.  Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету 

Вижницького району за 9 місяців 

2023 року 

IV квартал Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

8.  Про стан фінансово-господарської 

діяльності підприємств районної 

комунальної власності за 9 місяців 

2023 року. 

Виконавчий апарат районної ради, 

керівники комунальних 

підприємств. 

9.  Про районний бюджет 

Вижницького району на 2024 рік 

Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації 

10.  Розгляд інформацій про виконання 

раніше прийнятих рекомендацій 

комісії і рішень районної ради в 

Кожного 

кварталу 

Постійна комісія, виконавчий 

апарат районної ради. 



порядку контролю, погодження 

проектів рішень сесій районної 

ради. 

11.  Про розгляд пропозицій щодо 

виділення додаткових коштів з 

районного бюджету Вижницького 

району на 2023 рік 

Виконавчий апарат районної ради, 

відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

12.  Про внесення змін до районного 

бюджету Вижницького району на 

2023 рік 

Виконавчий апарат районної ради, 

відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

4.3. Постійна комісія районної ради з питань економіки, підприємництва, 

агропромислового комплексу, інвестицій, туризму та співробітництва 

1. Про досвід роботи Вижницької 

районної ради щодо залучення 

інвестицій у 2022 році 

І квартал Виконавчий апарат, профільна 

постійна комісія. 

2. Про хід виконання Районної 

комплексної програми розвитку 

місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2022-2024 

роки 

ІІ квартал Відділ фінансів Вижницької РДА, 

територіальні громади району, 

виконавчий апарат районної ради 

3. Про розвиток туризму на території 

Вижницького району 

ІІІ квартал  Вижницька РДА, територіальні 

громади району, виконавчий апарат 

районної ради 

4. Про звіт постійної комісії за 2023 

рік 

ІV квартал Виконавчий апарат районної ради 

5. Про план роботи постійної комісії  

на 2024 рік 

Виконавчий апарат районної ради 

6. Розгляд звернень юридичних та 

фізичних осіб, які надходять до 

комісії, що відносяться до 

компетенції комісії. 

Кожного 

кварталу 

Виконавчий апарат районної ради 

4.4 . Постійна комісія  районної ради з питань охорони навколишнього природнього  

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки та  надзвичайних ситуацій 

1. Про використання надр на 

території Вижницького району.  

І квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, профільна постійна 

комісія. 

2. Про роботу лісомисливських 

господарств Вижницького району 

та побічного лісокористування.  

ІІ квартал ЛМГ Вижницького району, 

профільна постійна комісія. 

4. 

 

Про готовність служб району до 

ліквідації надзвичайних ситуацій у 

Вижницькому районі. 

 

ІІІ квартал  Вижницька районна державна 

адміністрація, районний сектор 

управління  ДСНС України у 

Чернівецькій області, профільна 

постійна комісія. 

5. Про інформацію Управління 

державного екологічного нагляду 

(контролю) у Чернівецькій області. 

ІV квартал Управління державного 

екологічного нагляду (контролю) у 

Чернівецькій області, профільна 

постійна комісія. 

6. Про план роботи постійної комісії  

на 2024 рік. 

Виконавчий апарат районної ради. 

4.5. Постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 



1.  Про виконання МПП фірмою 

«Атлас» умов договору купівлі-

продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу в 

м.Вижниця. 

І квартал Адміністрація МПП фірма «Атлас», 

виконавчий апарат районної ради. 

2.  Про роботу КП "Профілактична 

дезінфекція" Вижницької районної 

ради та співпрацю з ними 

Керівник комунального 

підприємства, територіальні 

громади району, виконавчий апарат 

районної ради 

3.  Про роботу переданих зі спільної 

власності району в комунальну 

власність територіальних громад 

району підприємств та установ  

ІІ квартал Територіальні громади району, 

керівники переданих підприємств та 

установ, виконавчий апарат 

районної ради 

4.  Про виконання рішень сесій 

районної ради 

ІІІ квартал Виконавчий апарат районної ради 

5.  Про звіт постійної комісії за 2023 

рік 

ІV квартал 

 

Виконавчий апарат районної ради 

6.  Про план роботи постійної комісії 

на 2024 рік 

Виконавчий апарат районної ради. 

7.  Про роботу комунальних 

підприємств та установ 

Вижницької районної ради 

Кожного 

кварталу 

Керівники комунальних 

підприємств та виконавчий апарат 

районної ради 

8.  Про оренду комунального майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району 

Виконавчий апарат районної ради. 

4.6. Постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я 

1. Про стан імунопрофілактики та 

захисту населення від інфекційних 

захворювань. 

І квартал Заклади охорони здоров’я 

Вижницького району, постійна 

комісія. 

2. Про стан підготовки навчальних 

закладів до нового навчального 

2022-2023 навчального року. 

ІІ квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, постійна комісія. 

3. Про план роботи постійної комісії  

на 2024 рік. 

ІІІ квартал  Виконавчий апарат районної ради. 

4. 

 

Про районний бюджет на 2024 рік. ІV квартал 

 

Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

4.7. Постійна комісія районної ради з питань культури, молоді та спорту 

1. Про стан розвитку фізичної 

культури і спорту у Вижницькому 

районі. 

І квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, постійна комісія. 

2. Перспектива розвитку футболу та 

волейболу на 2023 рік. 

Голови районних федерацій, 

постійна комісія. 

3. Про стан національно-

патріотичного виховання у 

Вижницькому районі. 

ІІ квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, постійна комісія. 

4. Про стан охорони культурної 

спадщини. 

ІІІ квартал Вижницька районна державна 

адміністрація, постійна комісія. 

5. Про план роботи постійної комісії 

на 2024 рік. 

ІV квартал 

 

Виконавчий апарат районної ради. 

6. 

 

Про районний бюджет на 2024 рік. Відділ фінансів Вижницької 

районної державної адміністрації. 

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

1. Про виконання районного Щоквартал Управління, відділи 



бюджету за 2023 рік  ьно райдержадміністрації, профільні 

постійні комісії районної ради, 

виконавчий апарат районної ради  

2. 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 

3. 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. Обласний фестиваль народної 

творчості «Вашківецька маланка». 

І квартал 

(січень) 

 Вашківецька  територіальна 

громада. 

2. 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. 

3. 

 

 

 

 

 

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. 

4. Вивчати, узагальнювати і 

розповсюджувати досвід роботи 

органів місцевого самоврядування, 

постійних комісій, депутатів. 

Впродовж 

року 

Виконавчий апарат районної ради, 

постійні комісії районної ради. 

5. Фестиваль рідної пісні ім. Василя 

МИХАЙЛЮКА «Квітне 

Черемшина». 

  травень Вашківецька територіальна громада. 

6. Свято Полонинської ватри.   травень Путильська  територіальна громада. 

7. Регіональний фестиваль народної 

творчості «Калинові обереги». 

  червень Вижницька  територіальна громада. 

8. Фестиваль кіно і пісні 

«Миколайчук-фест» (до дня 

народження Івана 

МИКОЛАЙЧУКА). 

  червень Вижницька та Брусницька  

територіальні громади. 

9. Фестиваль хореографічного 

мистецтва «Вашківецький 

дивограй». 

  червень Вашківецька   територіальна 

громада. 

10. 

 

Проведення благодійних 

марафонів. 

  червень Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району. 

11. Презентація реалізованих 

проектів.  

ІІІ квартал Виконавчий апарат, постійні комісії.    

12. Фестиваль «З Україною в серці» 

(до Дня Незалежності України»). 

  серпень Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району. 

13. Фестиваль «Шовкова косиця» (до 

дня народження Юрія 

ФЕДЬКОВИЧА). 

  серпень Путильська територіальна громада. 

14. Фестиваль «Пісня буде поміж нас»   вересень Вижницька територіальна громада. 



(до дня народження Назарія 

ЯРЕМЧУКА). 

15. Районна військово-патріотична гра 

«Сокіл-Джура». 

 вересень Відділи освіти  територіальних 

громад району.  

16. Проведення благодійних 

марафонів. 

 вересень Виконавчий апарат районної ради, 

територіальні громади району. 

17. Фестиваль «Підзахарецький 

гарчик». 

 вересень Усть-Путильська територіальна 

громада.  

18. Фестиваль патріотичної пісні ім. 

Павла ЛЕЙБИ «Переможемо з 

піснею». 

ІV квартал 

  (жовтень) 

Берегометська  територіальна 

громада. 

19.  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. 

20. Вивчати, узагальнювати і 

розповсюджувати досвід роботи 

органів місцевого самоврядування, 

постійних комісій, депутатів. 

Впродовж 

року 

Виконавчий апарат районної ради, 

постійні комісії районної ради. 

21.  Спільно з райдержадміністрацією 

проводити зустрічі з активом 

громадсько-політичних 

організацій району. 

Щоквартал

ьно 

Виконавчий апарат районної ради. 

 

Заступник голови районної ради    Сергій ВІРСТА  

 


