
Підсумки роботи Вижницької районної ради за 2018 рік 

 

Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить не 

лише від ефективної діяльності центральних органів влади, а і від діяльності 

регіональної державної влади та органів місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування в цьому аспекті заслуговує на особливу увагу. Як видно, саме на 

рівні місцевого самоврядування можливим є поєднання інтересів держави 

(влади) і суспільства (народу), оскільки саме на місцевому рівні реалізуються 

завдання державної політики та здійснюється власна політика територіальних 

громад. Місцеве самоврядування залежить від державного устрою, історичних, 

національних, географічних та інших особливостей країни, в кожній країні воно 

має специфічну правову форму. 

Вижниччина є одним із найбільш своєрідних куточків Чернівецької 

області. Тут починається дорога до серця Карпат. Територія району поділяється 

на 34 населених пункти, серед яких два міста – Вижниця та Вашківці, селище 

міського типу Берегомет та 31 село, в яких проживає більше 55 тисяч осіб. 

Систему органів місцевого самоврядування складають 2 міські ради обʼєднаних 

територіальних громад, 1 селищна і 6 сільських рад та діє районна рада. 

Український народ зробив свій вибір на користь європейського вектора 

розвитку нашої держави, невід’ємною та необхідною складовою якого є ідея 

децентралізації влади, ефективного місцевого самоуправління та заможної 

самоврядної громади. Діяльність районної ради у 2018 році, була невід’ємно 

поєднана зі змінами, що відбуваються у державі. 

Протягом 2018 року продовжується процес передачі у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. Крім об’єктів нерухомого 

майна, закріпленого за закладами освіти та охорони здоров’я, які були передані 

у минулому році Вижницькій та Вашківецькій міським територіальним 

громадам, у 2018 році рішеннями сесій районної ради у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади передано приміщення кінотеатру 

ім.Т.Г.Шевченка та будівля по вул.Небесної сотні,5а для розміщення КНП 

«Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради. 

З метою збереження майна та покращення його технічного стану за 

зверненнями Вашківецької міської ради та Лукавецької сільської ради 

підготовлено проекти рішень про передачу окремих будівель та споруд у 

комунальну власність територіальних громад. 

На сьогодні до сфери управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району належить 42 об’єкти 

нерухомості (комплекси приміщень, окремі будівлі та споруди). Окремі з них 

потребують проведення ремонту, реконструкції, впровадження 

енергозберігаючих технологій.  

Основними напрямками у сфері управління об’єктами комунальної 

власності є покращення як їх технічного стану, підвищення ефективності 



використання шляхом передачі в оренду фізичним та юридичним особам, що дає 

змогу зберегти ці об’єкти, водночас сприяти розвитку малого бізнесу, а також 

стабільно наповнювати районний бюджет.  

Протягом 2018 року районна рада продовжує координацію та контроль за 

процесом надання в оренду приміщень, які перебувають у спільній власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. На сьогодні діє 62 договори 

оренди та позички нежитлових приміщень, відповідно до яких надається в 

оренду близько 5,4 тис. кв.м площі нерухомого майна. З початку року від оренди 

приміщень  надійшло 247,2 тис.грн., з них 85,1 тис.грн. зараховано до загального 

фонду районного бюджету.  

У цьому році депутатами районної ради було прийнято Програму 

приватизації об’єктів спільної та комунальної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст Вижницького району на 2018-2019 роки. У зв’язку з введенням 

у дію Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» 

сесією районної ради затверджено нову редакцію Програми, якою передбачено 

відчуження одного об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району та за рішенням Долішньошепітської сільської 

ради районній ради доручено провести приватизацію об’єкта комунальної 

власності територіальної громади. 

Для забезпечення життєдіяльності Вижницького району у грудні 2017 року 

були прийняті два важливих документи це: рішення «Про районний бюджет на 

2018 рік» та рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2018 рік». Протягом року у рішеннях «Про внесення 

змін до районного бюджету на 2018 рік» вносяться зміни та розподіляються 

додаткові кошти на фінансування видатків для функціонування бюджетних 

установ району. 

На сьогоднішній день в районі діють 27 районних програм, найбільші з 

яких фінансують соціально важливі питання. В першу чергу спрямовуються 

кошти на виплату матеріальних допомог соціально незахищеним верствам 

населення, ветеранам, реабілітованим громадянам, ветеранам Афганістану, 

воїнам АТО, їхнім сім’ям, та іншим. Зокрема, згідно районної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки щорічно 

плануються та використовуються кошти на створення особистих депутатських 

фондів для виділення матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення. В цьому році на підставі змін, які були внесені до відповідної 

Програми збільшено суму депутатського фонду на одного депутата із 3-х до 5-

ти тисяч гривень. Таким чином депутатському корпусу районної ради з початку 

року вдалося покращити матеріальний стан близько 150 соціально незахищеним 

громадянам.  

Також, варто зазначити, що в цьому році до районної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки були внесені  

зміни щодо участі Вижницької районної ради у регіональних, міжрегіональних, 



транскордонних та міжнародних проектах, де передбачене співфінансування 

даних проектів з районного бюджету.  

Діяльність Вижницької районної ради є відкритою та доступною. 

Проведення засідань постійних комісій, колегій та засідань сесій завжди 

супроводжується розміщенням інформації щодо їх перебігу та прийнятих рішень 

на інтернет-ресурсах райради. У 2018 році, окрім сторінки на порталі 

Територіальні громади Чернівецької області, районна рада запустила сторінку у 

соціальній мережі Facebook та розробила свій власний сайт - rayradavn.gov.ua. 

Також, щодо розміщення інформації районна рада співпрацює з районною 

газетою «Вижницькі обрії» та районним радіомовленням «Радіо «Хвилі 

Черемошу». В даному напрямку налагоджені відносини і з районною державною 

адміністрацією, зокрема, з сектором внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю. Також, розпочато роботу в напрямку організації онлайн-

трансляції засідань районної ради. 

Загалом, за час роботи районної ради у 2018 році, було проведено 6 

засідань колегій, в тому числі спільно з колегією районної державної 

адміністрації - 1 засідання, на яких розглянуто – 15 питань.  

Крім того, було проведено 35 засідань постійних комісій, в тому числі: 13 

спільних, 2 виїзних, на яких розглянуто 188 питань. 

Головним інструментом районної ради для вирішення питань 

життєдіяльності району є прийняття рішень на сесіях районної ради. Так, за 

звітний період, було проведено 6 пленарних засідань сесій районної ради VII 

скликання, на яких розглянуто 143 питань. 

Загалом, депутатами районної ради було прийнято і направлено ряд 

звернень, зокрема: 

- до Прем’єр Міністра України – 2; 

- до Кабінету Міністрів України – 4; 

- до Верховної Ради України – 4; 

- до депутатів Верховної Ради України – 3; 

- до Центральних органів виконавчої влади – 6; 

- до Чернівецької обласної державної адміністрації – 4; 

- до Чернівецької обласної ради – 2. 

Співробітництво громад є пріоритетним інструментом у досягненні 

поставлених завдань. Комунікативним майданчиком співробітництва - є 

входження до Асоціацій органів місцевого самоврядування та інших 

представництв. Це дає можливість співпрацювати не лише з організаціями свого 

району чи області, а й з іншими областями України та організаціями із-за 

кордону – і це є суттєвою перевагою органів місцевого самоврядування перед 

органами виконавчої влади. 

На районному рівні, своєрідною з’єднуючою ланкою між районною і 

місцевими радами стали координаційна рада при голові районної ради та 

проведення різноманітних спільних заходів, що сприяють взаємодії і практичній 



допомозі районної ради сільським, селищній і міським радам ОТГ. Така форма 

співпраці себе виправдовує та сприяє ефективній роботі. 

Вижницька районна рада входить до складу:  

- Української асоціації районних та обласних рад;  

- Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна»;  

- Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщина.  

На спільних засіданнях цих представництв ми маємо можливість не лише 

розповісти про проблеми і успіхи нашого району, а й отримати досвід інших рад 

щодо їх вирішення. Також, постійно приймаємо спільні рішення та звернення до 

вищих органів влади, міністерств та відомств. 

Найбільш ефективна співпраця все ж ведеться через АОМС «Єврорегіон 

Карпати-Україна». Після проведення засідань координаційної ради та круглих 

столів органів місцевого самоврядування у грудні 2017 року щодо розвитку 

Вижницького району, за сприяння та ініціативи районної ради наші об’єднані 

територіальні громади ввійшли до Асоціації ОМС «Єврорегіон Карпати - 

Україна». Це дало потужний поштовх в напрямку залучення додаткових 

інвестицій в область, район та громади зокрема. 

На початку весни, було оголошено 2 конкурси проектів в рамках Спільної 

операційної програми «Румунія – Україна 2014-2020». Можливість участі в них, 

активізувала роботу з пошуку закордонних партнерів.  

Завдяки здобутим навичкам комунікацій в ході участі в проекті 

Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації «Ефективна 

комунікація органів публічного управління та інститутів громадянського 

суспільства: механізми, кращі практики та досвід імплементації», що 

фінансувався Фондом Ганса Зайделя в Україні, Вижницькій районній раді 

вдалося напрацювати базу партнерів. Зокрема, ними стали: Вижницький коледж 

прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка; комуна Сучевіца Сучавського повіту 

(Румунія); комуна Балківці Сучавського повіту (Румунія); ГО «Агенція сприяння 

місцевому самоврядуванню»; завдяки ГО «Вижницький молодіжний блок», 

налагоджене партнерство з Голдапським повітом Вармінсько-Мазурського 

воєводства (Республіка Польща); Косівська районна рада Івано-Франківської 

області; завдяки останнім, підписано партнерську угоду з містом Легіоново 

Мазовецького воєводства (Республіка Польща). 

Для того, щоб бути успішною, людині постійно необхідно 

самовдосконалюватись. Цей принцип застосовується і для підвищення рівня 

роботи органів місцевого самоврядування. Обмін досвідом, неабияк сприяє 

покращенню діяльності ради, вносить новизну та дозволяє поглянути на речі під 

іншим кутом. Загалом у 2018 році здійснено близько 20 робочих поїздок, в тому 

числі і закордонних до Польщі, Молдови та Румунії, з метою переймання досвіду 

публічного управління, напрацювання Стратегії розвитку Українських Карпат, 

залучення додаткових інвестицій, тощо. Приємним є і те, що на Вижниччину 

приїжджають з аналогічними візитами. Загалом таких зустрічей налічується 



близько 10 – це і закордонні делегації, зокрема з Румунії, Латвії, Канади, Польщі, 

так і українські, зокрема з Чернівецької, Івано-Франківської областей та інших 

гуцульських регіонів країни. 

Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та 

прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. 

Напрямів застосування концепції проектного менеджменту надзвичайно багато, 

і вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі й 

державне управління. Проте на сьогодні інструменти проектного менеджменту 

все ще не знайшли широкого застосування в органах влади. Вижницька районна 

рада працює в даному напрямку протягом трьох років. Цього року на розгляд 

грантодавців подано понад 10 проектних заявок. Однією з них є спільний проект 

Вижницької та Косівської районних рад «Налагодження міжрегіонального 

партнерства з Легіоновським повітом Республіки Польща як можливість 

популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами 

етнорегіону», що впроваджується у рамках Програми підтримки ініціатив 

місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією “Єврорегіон Карпати 

– Україна” та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, компанії ДТЕК, 

ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”. Проект покликаний 

налагодити стале міжрегіональне співробітництво між двома сусідніми 

районами Івано-Франківської і Чернівецької областей та органами місцевого 

самоврядування Легіоновського повіту Мазовецького воєводства Республіка 

Польща у сфері збереження, розвитку та популяризації автентичної історико-

культурної спадщини Гуцульщини, культурних надбань польських партнерів. 

Загальна кількість бенефіціарів проекту – 7. Головними продуктами проекту є: 

дослідження особливостей жіночого та чоловічого гуцульського строю початку 

та середини ХХ століття та реконструкція костюмів чоловічого та жіночого 

ансамблів гуцульського народного одягу; фотовиставка «Забуті портрети» та 

етнографічна виставка, аналогів якої немає в Україні, бо вона вперше міститиме 

часткову адаптацію для осіб з тяжкими порушеннями зору; інформаційно-

туристичного буклету про одягові традиції «Одяг і час: Косівщина і 

Вижниччина»; фільм «Одяг і час». Також, в рамках даного проекту у співпраці з 

Вижницьким коледжем прикладного мистецтва ім.В.Шкрібляка, було відзнято 

промоційне відео «Vyzhnytsia», яке озвучено українською та польською мовами, 

його можна переглянути на офіційному сайті райради та на сторінці у Facebook. 

Загальний бюджет проекту складає – 403800,0 грн., в тому числі грантових 

коштів - 326 720, 0 грн.. Презентація напрацювань проекту відбудеться 13 грудня 

об 11:00 год. у залі засідань районної ради.  

Також, в цьому році Вижницька районна рада приєдналася до ініціативи 

«Розумна Взаємодія», в рамках програми «Активні громадяни» Британської Ради 

в Україні. Метою якої є залучення всіх можливих ресурсів для розвитку 

локальних громад та створення універсального механізму спільного 

фінансування окремих ініціатив. Та стала учасником Проекту ПРООН 



«Зміцнення потенціалу місцевих органів влади, як фактор сталого розвитку 

України», який реалізується в Україні з 1996 року в рамках постійно-діючого 

Міжнародного форуму «Україна-Хабітат» презентованого на 19-й Генеральній 

Асамблеї ООН (Нью-Йорк). Відповідно до цього розпочата робота над Місцевою 

інвестиційною програмою розвитку Вижницького району та створено робочу 

групу для розгляду інвестиційних проектів, які планується включити до 

Паспорту даної Програми. Наразі триває збір проектних заявок. 

Покращення екологічної ситуації в районі є також одним із пріоритетів 

роботи районної ради. У жовтні цього року, за ініціативи Асоціації органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» у стінах Львівської 

обласної ради за участі заступника міністра екології та природних ресурсів 

України Василя Полуйка, відбулася робоча зустріч щодо підготовки проектів 

регіонального розвитку, які будуть фінансуватися за рахунок секторальної 

підтримки ЄС. На нараді представили ідею підготовки комплексного проекту 

щодо поводження з твердими побутовими відходами в Карпатському регіоні за 

участі Старосамбірської, Міжгірської, Верховинської та Вижницької 

райдержадміністрацій. Відповідно до ідеї, кожна з територій матиме по 3 млн грн 

на реалізацію власних ініціатив у даній сфері. Наразі, Вижницькою районною 

радою у співпраці з райдержадміністрацією розроблено проектну пропозицію та 

направлено до Асоціації. 

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові 

передумови для налагодження комунікації між різними групами, в яких на зміну 

конкуренції (а то й протистояння) приходять конструктивний діалог і 

порозуміння. Налагодження партнерських відносин стає одним із 

найважливіших підходів у діяльності органів місцевого самоврядування на 

шляху досягнення спільних цілей, запорукою важливих змін у громадах і 

суспільстві загалом. Подальший розвиток муніципального, міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва є актуальним та відповідає основним 

тенденціям розвитку регіональної політики України, безпосередньо відповідає 

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та в нових 

умовах здатне перетворитися в дієвий практичний чинник реалізації 

євроінтеграційних планів України. 


