
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

24 жовтня 2019 року                       м. Вижниця 

                  зал засідань 

09.30 од. 

 

1.Про стан виконання ремонтних робіт на дорогах району. 

Інформує:  

Л.Нагірняк – начальник філії ДП «Вижницький 

райатводор» ДП «Чернівецький облавтодор».   

  

 

2. Про стан охорони культурної спадщини Вижницького району. 

Інформує:  

Н.Додяк – начальник відділу культури  

Вижницької районної державної адміністрації.   

  

 

3.Про порядок денний та регламент роботи тридцять першої сесії 

районної ради VIІ скликання 24 жовтня 2019 року. 

 

Інформує:Г.Івоняк  – керуючий справами 

районної ради 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

1. Для доповідей – до 10 хв. 

2. Для виступів до 3 хв. 

 

На колегію районної ради запрошуються: 

1. Члени колегії районної ради. 

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та 

районної ради, голови Вижницької та Вашківецької ОТГ, селищний, 

сільські голови. 

3. Керівники організацій, служб, установ району. 

 

 

 

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №45 

24 жовтня 2019 року                         м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять першої сесії  

районної ради VIІ скликання  

24 жовтня 2019 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

районної ради Івоняка Г.С.  «Про порядок денний та регламент роботи 

тридцять першої сесії районної ради VIІ скликання 24 жовтня 2019 

року», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію керуючого справами  районної ради Івоняка Г.С. з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи тридцять першої сесії 

районної ради VIІ скликання 24 жовтня 2019 року із змінами та 

доповненнями до проектів рішень, внесеними постійними комісіями і 

колегією районної ради. 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №43 

«____» жовтня 2019 року                        м. Вижниця 

 

Про стан виконання ремонтних  

робіт на дорогах району 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника філії ДП «Вижницький 

райатводор» ДП «Чернівецький облавтодор» Нагірняк Л.Г. «Про стан виконання 

ремонтних робіт на дорогах району», колегія районної ради вирішила:  

1. Інформацію начальника філії ДП «Вижницький райатводор» ДП «Чернівецький 

облавтодор» Нагірняк Л.Г. з цього питання взяти до відома.  

 Селищному, сільським головам: 

 - здійснювати контроль за дотриманням санітарного стану, придорожніх смуг за 

своєчасним вивезенням сміття в межах населених пунктів району; 

- проводити через засоби масової інформації профілактичну роботу щодо 

покращення санітарного та естетичного стану населених пунктів та прилеглих до них 

територій. 

 2.Філії Вижницький райавтодор провести побілку придорожніх стовпів, бордюрів 

вздовж автодоріг Вижницького району. 

3.Вижницькій районній державній адміністрації спільно з Вижницькою районною 

радою звернутись до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області про 

незадовільний стан доріг загального користування. 

4.Рекомендувати головам виконавчих комітетів міських, селищної та сільських рад 

при наявному фінансуванні провести інвентаризацію вулично-дорожньої мережі, 

своєчасно проводити ремонт та утримання, забезпечити постійний контроль за цільовим 

використанням коштів, передбачених на проведення ремонтних робіт на автомобільних 

дорогах загального користування, комунальної власності та якістю виконаних робіт у 

населених пунктах району. Залучати на відновлення дорожнього покриття лісообробні 

підприємства,  підприємців, що проводять діяльність на території ради під час та після 

закінчення роботи лісозаготівельної техніки у тих населених пунктах через які 

проводиться вивіз заготовленої деревини. 

5.Доручити виконавчому апарату районної ради спільно із районною державною 

адміністрацією підготувати спільне звернення до Чернівецької обласної державної 

адміністрації стосовно руйнування доріг в районі, нестачі гравійно-піщаної суміші, та 

бітуму,  а також звернутися до ДП «Берегометське ЛМГ» щодо сприяння надання 

гравійно-піщаної суміші.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної 

ради Вірсту С.Д.  

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №44 

24 жовтня 2019 року                        м. Вижниця 

Про стан охорони культурної  

спадщини Вижницького району 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури  

Вижницької районної державної адміністрації Додяк Н.М. «Про стан охорони 

культурної спадщини Вижницького району», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію начальника відділу культури  Вижницької районної державної 

адміністрації Додяк Н.М. з цього питання взяти до відома.  

  

2.З метою збереження та активізації туристичної діяльності провести  

реставрацію та консервацію пам’ятки історії ХІХ ст. – рештки залізоплавильної 

печі с.Мигово.   

(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільський 

голова с.Мигове). 
3.Організувати відновлення історичного музею села Банилів. 

       (сільський голова с.Банилів) 

4.Сприяти у виготовленні та встановленні охоронних знаків на пам’ятках 

(об’єктах) археології. 

(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільські, 

селищний голови, які не війшли до ОТГ) 
5.Організувати ремонт пам’ятників Вижницького району. 

(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільським, 

селищному головам, які не війшли до ОТГ) 
6. Розробляти і здійснювати різноманітні заходи з метою охорони, 

збереження і популяризації культурної та природної спадщини та її активної 

інтеграції з суспільним життям; приступити до складання переліку охорони цієї 

спадщини і створення відповідних служб документації. 

(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільським, 

селищному головам, які не війшли до ОТГ) 
7. Готувати й набирати наукові, технічні та адміністративні кадри, доручати 

їм розроблення програм виявлення, охорони, збереження, інтеграції та керівництво 

їх виконанням. 



(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільським, 

селищному головам, які не війшли до ОТГ) 
 

8.Організовувати тісну співпрацю спеціалістів різних дисциплін для вивчення 

проблем технічного збереження культурної та природної спадщини. 

(відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрації (Н.Додяк), сільським, 

селищному головам, які не війшли до ОТГ) 
9. Стежити за тим, щоби власники чи наймачі здійснювали необхідну 

реставрацію і забезпечували оптимальне мистецьке і технічне утримування 

будівель. 

(сільським, селищному головам, які не війшли 

до ОТГ) 
 

10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради Вірсту С.Д.  

 

 

Голова колегії районної ради         М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  


