УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я №85-30/19
15 серпня 2019 року

м. Вижниця

Про звіт голови районної ради
Керуючись частиною 2 статті 43, відповідно до пункту 17 частини 6
статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
заслухавши і обговоривши звіт голови Вижницької районної ради Андрюка
М.І., районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови Вижницької районної ради Андрюка М.І. взяти до відома
(додається).
2. Голові районної ради Андрюку М.І. надалі спрямовувати свої зусилля
на організацію депутатів, колегії, постійних комісій та виконавчого апарату
районної ради у проведенні роботи по забезпеченню виконанню основних
функцій районної ради, вдосконаленню діяльності ради та її співпраці з
територіальними громадами міст, селища і сіл району, взаємодії з Вижницькою
районною державною адміністрацією.
3.
Запропонувати
підприємствам,
установам,
організаціям,
профспілковим та громадським об’єднанням, осередкам політичних партій
(блоків) району взяти активну участь у вирішенні проблемних питань
Вижниччини і запросити їх до конструктивної співпраці з районною радою.
4. 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 проекту рішення тридцятої
сесії Вижницької районної
ради VII скликання
15 серпня 2019 року №85-30/19
Звіт голови Вижницької районної ради за 2018 рік та І-ше півріччя
2019 року
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.
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 та першій половині
2019, була невід’ємно поєднана зі змінами, що відбуваються у державі.
Протягом періоду 2018 та І півріччя 2019 років продовжується процес
передачі у комунальну власність об’єднаних територіальних громад об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Окрім
об’єктів нерухомого майна, закріпленого за закладами освіти та охорони
здоров’я, які були передані у 2017 році Вижницькій та Вашківецькій міським
територіальним громадам, у 2018 та поточному 2019 роках рішеннями сесій
районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної
громади передано Вижницьку районну дирекцію кіновідеомережі з закріпленим
майном та приміщенням кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка з гаражами.
За пропозицією Вижницької міської територіальної громади здійснено
передачу будівлі по вул.Небесної сотні,5а в м. Вижниця, установи та
приміщення Районного будинку дитячої та юнацької творчості, передано
установу – Вижницьку районну бібліотеку для дітей.
З метою збереження майна та покращення його технічного стану за
зверненнями Вашківецької міської ради та Лукавецької сільської ради
відбулася передача окремих будівель та споруд спільної власності району у
комунальну власність територіальних громад.
На сьогодні до сфери управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району належить 38 об’єктів
нерухомості (комплекси приміщень, будівлі та споруди). Окремі з них
потребують проведення капітального 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 звітного періоду районна рада продовжує координацію та
контроль за процесом надання в оренду приміщень, які перебувають у спільній
власності територіальних громад сіл, селища, міст району. У І півріччі 2019
року діяло 63 договори оренди та позички нежитлових приміщень, відповідно
до яких надається в оренду близько 5,5 тис. кв.м площі нерухомого майна.
За 2018 рік від оренди приміщень надійшло 284,6 тис.грн, з них 30
відсотків, а це - 93,9 тис.грн зараховано до загального фонду районного
бюджету, а 70 відсотків – до спеціальних фондів балансоутримувачів будівель
та споруд, відповідно до прийнятого районною радою рішення.
У першому півріччі 2019 року поступило за оренду нерухомого майна
144,3 тис.грн, в тому числі 43,3 тис. грн до загального фонду районного
бюджету. Зазначені кошти спрямовуються на виготовлення технічної
документації на будівлі та земельні ділянки під об’єктами, проведення
незалежної оцінки майна при його відчуженні, а також проведення поточних
ремонтів приміщень спільної власності району.
У 2018 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 у 2018 році Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна» сесією районної ради затверджено нову редакцію
Програми, згідно якої у 2018-2019 роках відчужено об’єкт спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на суму 47 392
грн, кошти від продажу якого перераховано до бюджету розвитку району. За
дорученням Долішньошепітської сільської ради було проведено приватизацію
об’єкта комунальної власності територіальної громади села Долішній Шепіт на
суму 69 483 грн, кошти від продажу якого перераховано до сільського бюджету
розвитку.
Для забезпечення життєдіяльності Вижницького району у 2018 році 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». А у 2019 році вже заслухано та прийнято
звіти про їх виконання. Аналогічні документи прийнято і у 2019 році. Протягом
року у рішеннях «Про внесення змін до районного бюджету» на відповідний 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 2018 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 за 2018 рік вдалося покращити матеріальний стан близько 150 соціально
незахищеним громадянам, а за І-ше півріччя 2019 року матеріальну допомогу
вже отримали – 67 осіб.
Також, варто зазначити, що в минулому 2018 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. І вже в червні цього
року, за рахунок цієї програми ми здійснили співфінансування 2-х проектів на
загальну суму 11,0 тис.грн.
Протягом 2018 року та перше півріччя 2019 року забезпечується
фінансування усіх галузей району. Для стабільного функціонування в районі
закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, молоді та
спорту, приймались депутатами районної ради рішення про затвердження
районних бюджетів на 2018–2019 роки. Також забезпечувалось фінансування
районних комплексних програм, які перш за все дали можливість отримувати
малозабезпеченим громадянам, ветеранам, учасникам АТО щорічну одноразову
матеріальну допомогу. Так, за 2018 рік було профінансовано з районного
бюджету на виконання заходів Програм 2 млн. 432,3 тис.грн., Передбачено
для їх виконання на 2019 рік - 2 млн. 993,0 тис.грн., профінансовано за перше
півріччя поточного року 1 млн.544,2 тис.грн.
Завдяки співпраці Вижницької районної ради та депутатів районної ради
проводяться заходи по зміцненню матеріальної бази закладів соціальнокультурної сфери. Крім того, за сприяння депутата Верховної Ради Рибака
Івана Петровича на об’єкти соціальної сфери району у 2018 році були виділені
субвенції з державного бюджету в загальній сумі 2 млн.892 тис.грн., на 2019
рік – 2 млн.886 тис.грн., що покращило інфраструктуру і умови в бюджетних
закладах та установах району.
Отримані кошти дали можливість завершити капітальні ремонти покрівлі
будівлі Долішньошепітського НВК, приміщення Берегометської школи
мистецтв (заміна вікон), системи опалення Бережницького НВК, будівлі
навчально-виховний комплекс «Берегометська гімназія», приміщення стадіону
в с.Коритне (заміна вікон і дверей), Великівського сільського клубу (заміна
вікон та дверей). Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Берегометській с.Мигове на суму 57,0 тис.грн. Виконані роботи по
капітальному
ремонту
вуличного
освітлення
із
встановленням
енергоефективних ліхтарів в с.Банилів, с.Слобода – Банилів. Продовжуються
капітальні ремонти ДНЗ №4 «Веселка» (заміна вікон), ДНЗ №2 «Росинка»,
також вуличного освітлення в смт. Берегомет, Банилівського ДНЗ. Розпочаті
роботи по капітальному ремонту внутрішніх приміщень реанімації та
гінекологічного відділення і денного стаціонару КУ «Вижницька центральна
районна
лікарня».Виготовляється
проектно-кошторисна
документація

розвідувально-експлуатаційної свердловини ІІ групи з метою водопостачання
Бережонського НВК І-ІІ ст.
Крім того придбано та планується придбати в заклади соціальнокультурної сфери меблі, спортивне обладнання, мультимедійне, медичне
обладнання комп’ютерну техніку, тощо.
На впровадження державного стандарту Нової української школи в
закладах освіти району використано коштів з освітньої субвенції в сумі
1 млн.36 тис. 369 грн. з районного – 301 тис. 288 грн. (це закупівля одномісних
парт для першокласників, мультимедійного та дидактичного матеріалу).
За рахунок коштів районного бюджету в сумі 1 млн. грн., які були
спрямовані на капітальний ремонт системи опалення Коритненської ЗОШ І-ІІІ
ст.,в сумі 254,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішньої вбиральні НВК
Берегометської гімназії в сумі 100,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішньої
вбиральні Сл. Банилівського НВК в сумі 100,0 тис.грн., капітальний ремонт
котельні Берегометської ЗОШ №2 в сумі 207,0 тис.грн., капітальний ремонт
пічок в Бережонському НВК на суму 30,0 тис. грн., капітальний ремонт
каналізаційної системи в Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 80,0 тис.грн.,
проведено капітальний ремонт котельні Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну
суму – 100 тис. грн.
Здійснені роботи по встановленню віконних енергозберігаючих блоків в
Бережницькому НВК на загальну суму – 99 тис. 300 грн., придбано бензопилу
«Штіль» для Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 15,0 тис.грн.
У 2018 році виділено з освітньої субвенції 128 тис. грн. для придбання
комп’ютерної техніки для навчальних закладів.
За рахунок коштів районного бюджету в сумі 25 тис. грн. здійснено ремонт
опалювальної системи в дошкільному підрозділі Сл.Банилівського НВК.
З державного бюджету виділено 99 тис. 514 грн. для придбання
обладнання хімічного кабінету Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана
Діяконюка та 99 тис. 513 грн. для придбання обладнання біологічного кабінету
Коритненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. За рахунок коштів освітньої субвенції було
закуплено для шкіл району підручники «Християнська етика» в сумі 9,3
тис.грн.
Для потреб районного інклюзивного ресурсного центру придбано
мультимедійного та комп’ютерного обладнання за рахунок коштів освітньої
субвенції на суму 200,0 тис.грн., за рахунок коштів іншої субвенції в сумі 25,0
тис.грн. виділено на ремонт приміщення ІРЦ.
Для забезпечення навчальних закладів первинними засобами
пожежогасіння, відділом освіти придбано 75 порошкових вогнегасників вагою 5
кг на загальну суму – 30 тис. грн.
За рахунок коштів залишку освітньої субвенції, який утворився на початок
2019 року в сумі 5 млн. 509 тис.грн. Дані кошти було використано на придбання
комп’ютерної техніки в сумі 2 млн.524 тис. грн., закупівлю підручників на суму
185,1 тис.грн. та придбання обладнання для кабінетів географії, фізики, хімії на
суму 593,0 тис.грн. для загальноосвітніх закладів.

На капітальний ремонт системи опалення для Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. та
Бережницького НВК виділено та освоєно за рахунок коштів залишку освітньої
субвенції кошти в сумі 970,2 тис.грн.
На придбання матеріалів для капітального ремонту пічок Сл.Банилівському
НВК було використано коштів в сумі 80,0 тис.грн. роботи виконані в повному
обсязі.
На придбання матеріалів для капітального ремонту пічок в
Бережонському НВК було використано коштів в сумі 12,0 тис.грн. роботи
виконані в повному обсязі.
Придбано шкільні меблі для загальноосвітніх шкіл на суму 435,0 тис.грн.
На впровадження державного стандарту Нової української школи в 2019
році у закладах освіти району виділено коштів з освітньої субвенції в сумі
1 млн.03 тис. 700 грн. з районного – 84 тис. 915 грн. та із залишку коштів
освітньої субвенції який утворився на початок 2019 року в сумі 265,0 тис.грн.(це
закупівля одномісних парт для першокласників, мультимедійного та
дидактичного матеріалу).
За січень-червень освоєно коштів та придбано комп’ютерної техніки в
кількості 52 одиниці, з них: за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 273,0
тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету 26,5 тис.грн. із залишку коштів
освітньої субвенції в сумі 103,4 тис.грн.
Проведено тендерні процедури та підписано угоди на закупівлю парт на
суму 696,0 тис.грн. та на закупівлю дидактичного матеріалу на суму 127,0
тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету у 2018 році у Берегометській школі
мистецтв було проведено поточний ремонт внутрішньої вбиральні на суму 20,0
тис.грн. У 2019 році було проведено експертизу проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт Вижницького РБНТД – 19 тис.530 грн.
Багато роботи зроблено, але разом з тим є ще не вирішено ряд нагальних
проблем, а це:
по освіті:
- на поточний ремонт приміщень для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст.,
Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Д.Шепітського НВК, Берегометської ЗОШ І-ІІІст.
№4. - 150,0 тис.грн.
- перекриття покрівель приміщень Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст,
Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 та їдальні
Бережницького НВК І-ІІ ст.
по медицині:
- придбання санітарного автомобіля для КУ «Вижницька центральна
районна лікарня» - 600,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт теплотраси та водоканалізаційної мережі КУ
«Вижницька центральна районна лікарня» - 1 млн.,500 тис.грн.(орієнтовна
варстість)
по культурі:
- поточний ремонт внутрішніх приміщень Берегометської школи
мистецтв - 30,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт фасаду Вижницького РБНТД – 200,0 тис.грн.

Вважаю, що районній раді вдалось консолідувати депутатський корпус і
виробити єдину думку депутатів на поліпшення соціально-економічного
становища і виконання соціальних зобов’язань перед громадянами, покращення
їх добробуту.
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. За ініціативою депутатів організовано онлайнтрансляцію засідань сесії районної ради.
Загалом, за час роботи районної ради у 2018 році та першій половині 2019
року, було проведено 10 засідань колегій, в тому числі спільно з колегією
районної державної адміністрації - 2 засідання, на яких розглянуто – 22
питання.
Крім того, за звітний період було проведено 50 засідань постійних
комісій, в тому числі: 17 спільних, 2 виїзних, на яких розглянуто 320 питань.
Головним інструментом районної ради для вирішення питань
життєдіяльності району є прийняття рішень на сесіях районної ради. Так, за
звітний період, було проведено 9 пленарних засідань сесій районної ради VII
скликання, на яких розглянуто 248 питань.
Загалом, депутатами районної ради було прийнято і направлено ряд
звернень, зокрема: + 2019 рік
- до Президента України – 5;
- до Прем’єр Міністра України – 4;
- до Кабінету Міністрів України – 9;
- до Верховної Ради України – 8;
- до депутата Верховної Ради України Рибака І.П.– 6;
- до Центральних органів виконавчої влади – 3;
- до Чернівецької обласної державної адміністрації – 5;
- до Чернівецької обласної ради – 5.
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 з питань
місцевого самоврядування 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. У 2019 році було вперше проведено спільне засідання
координаційної ради при голові райради одразу двох районів – Вижницького та
Путильського. А всього за звітний період їх було проведено 4, де розглянуто –
23 питання.
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 Асоціацію органів
місцевого самоврядування «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 минулого року, було оголошено 2 конкурси проектів в
рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014-2020».
Можливість участі в них, активізувала роботу з пошуку партнерів, як з-за
кордону так і в середині країни.
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). У
2019 році ми підписали угоди про співпрацю з Вижницькою міською радою
ОТГ, Путильською районною радою Чернівецької області, Радехівською
районною радою Львівської області, ГО «Ми в дії» (м.Радехів). Наразі ведуться
переговори щодо заключення таких угод із Білгород-Дністровською районною
радою Одеської області та Краєвою радою Екабпілського краю (Латвія).
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 за звітний період здійснено близько 25 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 15 – це і закордонні делегації, зокрема з Румунії,
Латвії, Канади, Польщі, Молдови, 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.
Протягом 2018-2019 років на розгляд грантодавців подано понад 15 проектних
заявок.
Вигідне географічне розташування, помірний клімат та наявний
природний, історико-культурний потенціал району створює всі передумови для
розвитку туристичної галузі, яка набуває дедалі більшого значення для
розвитку економіки і соціальної сфери району. Розвиток в'їзного та
внутрішнього туризму є важливим чинником для підвищення рівня життя,
створення додаткових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.
На Вижниччині й надалі розвиваються автентичні народні промисли,
характерні для нашого регіону. І не використовувати їх для промоції краю
просто гріх.
В цьому році, наші зусилля направлені на залучення додаткових коштів в
галузь культури, оскільки влітку Вижниччина прийматиме в себе всю
гуцульську спільноту, проводивши 26 Міжнародний гуцульський фестиваль.
Та не оминаються увагою й інші галузі району, зокрема, галузь безпеки.
В минулому 2018 році серед проектів-переможців Конкурсу підтримки
ініціатив місцевих карпатських громад, був 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».
Даний Проект був 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 й культурних надбань польських партнерів.
Серед ключових результатів, яких вдалося досягти втіливши даний
проект - це:
- створено освітньо-виставковий проект, який не має аналогів в Україні,
адже вперше етнографічна виставка містить часткову адаптацію для осіб з
вадами зору (залученим спеціалістом у співпраці з нашими мистецькими

партнерами проекту, було розроблено спеціальні стенди з тактильними
зразками та описами шрифтом Брайля);
- вперше презентовано культуру Гуцульщини під час фотовиставки та
показу етномоди в м.Легіоново;
- вперше було проведено ґрунтовне дослідження народного одягу
середини ХХ ст.. у селах передмістя Косова; зібрано унікальний етнографічний
матеріал, що у майбутньому буде впорядкований музейниками в ілюстрований
тематичний альбом;
- фахівцями Косівського інституту та Вижницького коледжу повністю
відтворено жіночий та чоловічий весільні костюми села Старий Косів середини
ХХ ст., що тепер успішно використовується для інтерактивних лекцій та
промоції Гуцульщини по всій Україні.
Відвідати нашу виставку та послухати дану лекцію вже змогли у
Вижниці, Косові, Коломиї, Чернігові, Харкові, Яремче. І на скільки мені відомо
є вже запрошення до Львова та Києва.
Також, завдяки цьому проекту та співпраці з Косівщиною, Вижницький
район зумів підписати угоду про партнерство і співпрацю з містом Легіоново.
Коротко лиш скажу про те, що в рамках цієї угоди нам вже вдалося залучити
на Вижниччину пожежний автомобіль марки STAR, який вміщує 4 тонни
води та характеризується підвищеною прохідністю, що дуже важливо для
роботи у гірському регіоні. Окрім цього, у дарунок рятувальники отримали
спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, що надають можливість
працювати у задимлених приміщеннях, та компресор. І вже на базі Мигівської
сільської ради створено добровільну пожежну частину.
Коли оголосили другий Конкурс підтримки ініціатив місцевих
карпатських громад в цьому році, то ми не вагаючись почали готувати заявки
на Конкурс. І вже в травні дізналися, що два проекти в яких Вижницька
районна рада є бенефіціаром – серед числа переможців.
Дивлячись на успіх проекту реалізованого у 2018 році, ми просто не
могли не скористатися можливістю його продовжити. І от, ми вже реалізовуємо
новий спільний проект Косівської та Вижницької районних рад
«Популяризація історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами
етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій».
Протягом найближчих 5 місяців ми спрямовуватимемо свої зусилля на
продовження сталого міжрегіонального співробітництва між двома сусідніми
районами Івано-Франківської і Чернівецької областей, налагодження
співробітництва з органами місцевого самоврядування інших регіонів
Гуцульщини, та на популяризацію автентичної історико-культурної спадщини
Гуцульщини.
Основними заходами спільного проекту передбачається:
- проведення наукового дослідження одягових традицій населених
пунктів Вижницького району – сіл Іспас, Чорногузи, Виженка та міста
Вашківці;
- систематизація отриманих матеріалів в ході реалізації двох проектів з
дослідженнями у етнографічну двотомну фото-книгу «Одягові традиції
Гуцульщини»: «Вижниччина» і «Косівщина» та створення віртуального музею
моди двох районів;

- розробка та видання наборів для вишивання - чоловічих та жіночих, для
Вижниччини і Косівщини;
А відповідні напрацювання будуть презентовані для широкої аудиторії з
Косівського району та Вижницького району, а також й інших районів
Гуцульщини – під час проведення XXVI Міжнародного гуцульського
фестивалю на Вижниччині вже в кінці серпня.
"Роздинкою" цьогорічного проекту стане реалізація пілотної ініціативи першої в Україні етнографічної виставки, адаптованої для осіб з вадами слуху.
Відтак, два проекти про одягові традиції Гуцульщини покладуть початок
формуванню унікального інклюзивного туристичного маршруту.
Приємним також є і те, що дані проекти отримали вже 2 нагороди. В
грудні минулого року, в межах конференції “Cпівпраця в Карпатах: успіхи 2018
року і перспективи розвитку” та підбиття підсумків реалізації Програми
підтримки ініціатив місцевих карпатських громад у 2018 році, спільний проект
Вижниччини та Косівщини визнано кращим серед реалізованих проектів у 2018
році. А вже у червні цього року, під час проведення IV Форуму місцевого
розвитку у м.Трускавець за налагоджену співпрацю й реалізацію спільних
проектів з популяризації історико-культурної спадщини Карпатського регіону
головні бенефіціари проектів отримали спеціальну відзнаку «Партнерство в
Карпатах».
Інший проект, в реалізації якого бере участь Вижницька районна рада проект «Презентація автентичної карпатської кухні як історичного скарбу
України та частини кулінарної спадщини Європи».
Вижницька районна рада виступає партнерами Радехівської районної
ради Львівської області, громадської організації «Ми в дії» та Верховинської
районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Отже, коротко про проект:
Метою проекту є відновлення та пропагування українських автентичних
страв місцевої кухні західних регіонів як історичного скарбу України на рівні з
національними традиціями, українським фольклором, та сучасною музикою,
шляхом участі у регіональних фестивалях.
Слід зауважити, що в рамках відвідування регіональних фестивалів,
відбувається знайомство представників партнерів проекту з соціальноекономічним та культурним потенціалом своїх колег.
Так, під час реалізації частини проекту на Вижниччині, відбулася робоча
зустріч керівництва районних рад Радехівщини та Вижниччини із залученням
відповідних об’єднаних територіальних громад наших регіонів.
В ході зустрічі, було обговорено діяльність органів місцевого
самоврядування в контексті впровадження реформи децентралізації, оглянуто
окремі об’єкти інфраструктури села Іспас, та окреслено дорожню карту
подальшої співпраці Вижницького та Радехівського районів.
Приємно, що ж поміж запланованих результатів реалізації проекту,
вдалося досягнути ще одного вагомого результату, а саме за сприяння районних
рад – було підписано угоду про співпрацю та взаємодію між Вижницькою
міською радою ОТГ та Радехівською міською радою ОТГ.
Як бачимо, реалізація навіть таких не значних проектів з не такими вже і
великими бюджетами – в межах 320,0 тис. грн. як наші проекти, з яких 200,0-

250,0 тис. грн. є грантовими, а решта складає власний внесок, можуть вагомо
впливати на подальшу роботу та розвиток карпатських регіонів.
Також, в 2018 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 2018 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. Очікується оголошення відповідного
конкурсу секторальної підтримки від ЄС.
На даний час за участі України триває розробка Макрорегіональної
стратегії ЄС для Карпатського регіону, яка запропонує цій території шляхи
розвитку, виходячи зі специфічних потреб регіону. Макрорегіональна стратегія
передбачає три основні пріоритети:
1. Конкурентоспроможні Карпати. Діяльність, що пропонується в
Стратегії, спрямована на посилення економічної співпраці в стратегічних
макрорегіональних секторах: екологічна промисловість, розвинений туризм та
конкурентний агропромисловий сектор через розробку кластерів, розвиток
ланцюжків доданої вартості та розбудови макрорегіональних інноваційних
екосистем. Заходи Стратегії мають бути сфокусовані на ефективному
використанні локальних ресурсів та враховувати потенціал менш розвинених
територій для покращення конкурентоспроможності всього регіону.
2. Зелені Карпати. Стратегія передбачає захист навколишнього
середовища та заходи з екологічної освіти. Екологічні проекти, захист
культурної спадщини, розвиток Карпатського регіонального бренду також
робить регіон більш привабливим для розвитку туризму.
3. Згуртовані Карпати. Заходи, спрямовані на покращення доступності
Карпат, – зручний транспорт, соціальна та інформаційна інфраструктури.

Схожих підходів дотримується і Україна в розробці подібних документів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 896-р
центральним і регіональним органам влади доручалося розроблення проекту
Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової
частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір». Але
відтермінування прийняття програми Європейським Союзом загальмувало
процес розроблення й прийняття відповідної національної програми. Разом з
тим, необхідність цільового програмного підходу до вирішення завдань
економічного й соціального розвитку гірських територій, збереження їх
екологічного потенціалу не втрачає своєї актуальності.
Та маємо поки Концепцію розвитку гірських територій українських
Карпат, прийняту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
03 квітня 2019 р. № 232-р. Вижницькою районною радою напрацьовано
орієнтовний план заходів для її реалізації на період 2019-2027 роки.
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.
Дякую за увагу!

