
ЗВІТ 

про виконання у 2019 році заходів згідно районної Програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки. 

 

 Відповідно до Положення „Про порядок використання коштів на 

проведення депутатської діяльності депутатами районної ради”, затвердженого 

рішенням пʼятої сесії районної ради VІІ скликання від 25.02.2016 р. № 80-5/16, 

рішення двадцять третьої сесії районної ради «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів на проведення  депутатської  діяльності депутатами 

районної ради», затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної ради 

VІІ скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної програми 

розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання 8 грудня 2016 

року № 196-10/16» від 20.06.2018 року №48-23/18 депутатам районної ради на 

проведення депутатської діяльності виділено по 5000 (п’ять тисяч) грн. на рік 

кожному, окрім голови та заступника голови районної ради, які, також, є 

депутатами. Їхній ліміт складає - по 3000 (три тисячі) грн. на рік, як депутати, а 

також, окремо як голові і заступнику голови районної ради виділено кошти в сумі 

10000 (десять тисяч) грн., з яких 2 400 грн. щорічно перераховуються на 

утримання Чепіль Діани – сироти із с. Виженка.  

 Щорічні видатки на фінансування депутатської діяльності у 2019 році 

відповідно до районної програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки складають 176,0 (ста сімдесят шість 

тисяч) грн., з них 5,0 (п’ять тисяч) грн. складають послуги. 

 За 2019 рік до районної ради надійшло 113 звернень громадян на 

отримання матеріальної допомоги, та було проведено 9 засідань комісії районної 

ради по вирішенню питань з надання грошової допомоги одиноким перестарілим 

громадянам, ветеранам, інвалідам війни та праці, іншим малозабезпеченим 

верствам населення за їх безпосередніми зверненнями до голови та заступника 

голови районної ради. 

 Із 113 звернень, що надійшли до районної ради: 

- 13 – від людей з інвалідністю ІІІ групи; 

- 16 – людей з інвалідністю ІІ групи; 

- 12 – людей з інвалідністю І групи; 

- 8 – від учасників бойових дій; 

- 24 – від людей пенсійного віку; 

- 40 – від інших верств населення. 

За географією звернень: 

1. Вижницька міська рада ОТГ – 44 звернення: 

- Вижниця – 9 звернень; 

- Чорногузи – 2 звернення; 

- Іспас – 20 звернень; 

- Мілієве – 4 звернення; 

- Виженка – 5 звернень; 

- Багна – 2 звернення; 

- Черешенька – 2 звернення. 

2. Вашківецька міська рада ОТГ – 10 звернень: 

- Вашківці – 5 звернень; 

- Замостя – 4 звернення; 



- Карапчів – 1 звернення. 

3. Район – 59 звернень: 

- Берегометська селищна рада – 16 звернень; 

- Банилівська сільська рада – 10 звернень; 

- Мигівська сільська рада – 6 звернень; 

- Слобода-Банилівська сільська рада – 8 звернень; 

- Лукавецька сільська рада – 9 звернень; 

- Коритненська сільська рада – 9 звернень; 

- Долішньошепітська сільська рада – 1 звернення. 

Безпосередньо до голови та заступника голови районної ради отримано 8 

звернень громадян, яким надано матеріальної допомоги на загальну суму 13 000 

(тринадцять тисяч) грн. До депутатів надійшло 105 звернень громадян, яким 

надано матеріальної допомоги на загальну суму 158 000 (сто п’ятдесят вісім 

тисяч) грн. 

Більша частина звернень, була від громадян, що хворіють, в тому числі і 

на онкологічні захворювання, які просили допомогу на лікування або проведення 

операцій. Решта - звернень від людей, постраждалих в наслідок пожежі та з 

важким матеріальним станом. 

Враховуючи вищенаведене, у 2019 році кошти, виділені на надання 

матеріальної допомоги громадянам, які зверталися із відповідними заявами до 

голови, заступника голови та депутатів районної ради, загальною сумою 171 000 

грн., використані в повному обсязі. 

За географією звернень: 

1. Вижницька міська рада ОТГ – 80 000 (вісімдесят тисяч) грн.: 

- Вижниця – 20 500 грн.; 

- Чорногузи – 2000 грн.; 

- Іспас – 38 500 грн.; 

- Мілієве – 10 000 грн.; 

- Виженка – 5500 грн.; 

- Багна – 1500 грн.; 

- Черешенька – 2000 грн.. 

2. Вашківецька міська рада ОТГ – 14 000 (чотирнадцять тисяч) грн.: 

- Вашківці – 9000 грн.; 

- Замостя – 3000 грн.; 

- Карапчів – 2000 грн.. 

3. Район – 77 000 (сімдесят сім тисяч) грн.: 

- Берегометська селищна рада – 21 500 грн.; 

- Банилівська сільська рада – 21 500 грн.; 

- Мигівська сільська рада – 3500 грн.; 

- Слобода-Банилівська сільська рада – 7500 грн.; 

- Лукавецька сільська рада – 9500 грн.; 

- Коритненська сільська рада – 12 500 грн.; 

- Долішньошепітська сільська рада – 1000 грн.. 

 Згідно рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII скликання №112-

25/18 від 15.11.2018 «Про внесення змін та доповнень до районної програми 

розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки», 

напрями діяльності та заходи програми доповнено розділом «Залучення 

додаткових інвестицій», де на реалізацію заходів (співфінансування) 

регіональних, міжрегіональних, транскордонних та міжнародних проектів, що 



пройшли конкурсний відбір та визнані переможцями, де районна рада виступає 

у статусі апліканта, заявника чи бенефіціара, щорічно передбачено кошти в сумі 

36,0 (тридцять шість тисяч) грн.. 

Показниками продукту програми є кількість проектів, що пройшли 

конкурсний відбір та визнані переможцями. Згідно програми передбачено по 3 

проекти на рік. За 2019 року Вижницькою районною радою подано на розгляд 

грантодавців 3 проекти, 2 з яких, визнано переможцями Конкурсу ініціатив 

місцевих карпатських громад, який проводиться Асоціацією «Єврорегіон 

Карпати – Україна» за фінансової підтримки Львівської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Чернівецької обласних рад, компанії ДТЕК та ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз". 

Показниками ефективності програми є залучення додаткових інвестиції від 

реалізації проектів. Згідно програми передбачено по 400,0 (чотириста тисяч) грн. 

на рік. Загальний бюджет спільного проекту Вижницької та Косівської районних 

рад «Популяризація історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами 

етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій» складає 275 983,38 (двісті 

сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят три) грн. 38 коп., з них – 200,0 (двісті 

тисяч) грн. грантові кошти, а 75 983,38 (сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят 

три) грн. 38 коп. співфінансування. А загальний бюджет спільного проекту 

Вижницької та Радехівської районних рад «Презентація автентичної карпатської 

кухні як історичного скарбу України та частини кулінарної спадщини Європи» 

складає 329 500 (триста двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) грн., з них – 210,0 (двісті 

десять тисяч) грн. грантові кошти, а 119 500 (сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот) 

грн. співфінансування. Також, в рамках угоди про партнерство і співпрацю між 

Вижницькою районною радою та містом Легіоново (Польща), було отримано 

пожежний автомобіль STAR 266 GBA 4/16 для Вижницького районного сектору 

Управління ДСНС України у Чернівецькій області, що переданий у Мигівську 

добровільну пожежну частину. 

Відповідно до рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради VII скликання 

№65-29/19 від 20.06.2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 

рік», на співфінансування проектів Вижницькій районній раді виділено 11,0 

(одинадцять тисяч) грн., що становить 30,56% передбачених на 2019 рік коштів. 

Показниками якості програми слугує налагодження взаємодії (співпраці) з 

органами місцевого самоврядування України та іноземних держав, а також 

іншими організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування. Згідно 

програми передбачено налагодження такої співпраці з 3 (трьома) відповідними 

інстанціями на рік. Так, за звітний період, Вижницькою районною радою 

налагоджено співпрацю з 1 об’єднаною територіальною громадою, 2-ма 

районними радами та 1 крайовою радою з Латвії, що засвідчують підписані угоди 

про взаємодію та співпрацю.  
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