УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
спільне виїзне засідання Координаційної ради при голові районної ради та підсумків
роботи ДРАЦС на базі Вашківецької міської ради

ПРОТОКОЛ № 1
26_лютого 2019 року

м.Вашківці
11-00 год.

Головує: Андрюк М.І. – голова координаційної ради, голова районної ради
Члени координаційної ради:
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Перч М.П., Боднарюк С.М., Соломко В.Д.,
Жебчук Ю.Д., Калинчук Т.М., Вишинський М.О., Мудрак В.С., Пигичко М.Г.
Запрошені:
Васильчук В.О. - начальник Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області.
Гринюк І.В. - заступник начальника Головного територіального управління з
питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Матіос Л.М. – начальник Вижницького районного відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецький
області.
Андрюк А.Д. - начальник Вижницького РВ УДМС у Чернівецький області.
Сащук О.М. - депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.
Додяк Н.М. - начальник відділу культури Вижницької районної державної
адміністрації.
Кисилиця М.В. - депутат районної ради, головний редактор ПП Медіа-центр
„Вижницькі обрії”.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Вступне слово голів Вижницької районної ради та Вижницької районної
державної адміністрації щодо роботи органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади Вижницького району у 2019 році.
Виступають:
Андрюк Михайло Іванович – голова
Вижницької районної ради.

Сенчук Руслан Іванович – голова Вижницької
районної державної адміністрації.
2. Про співпрацю органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
щодо створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення.
Доповідає: Перч Микола Партенійович – Вашківецький
міський голова.
Співдоповідає: Додяк Наталія Михайлівна – начальник
відділу культури Вижницької районної державної
адміністрації.
3. Про підсумки роботи Вижницького ДРАЦС та виконкомів місцевих рад
Вижницького району за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік.
Доповідає: Матіос Людмила Миколаївна –
начальник Вижницького районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у
Чернівецький області.
4.Про Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого
Постановою Кабінету міністрів України від 25.03.2015 року №302.
Доповідає: Андрюк Анатолій Дмитрович –
начальник Вижницького РВ УДМС у
Чернівецький області.
5. Різне.
1. Із вступним словом виступив Андрюк Михайло Іванович – голова
координаційної ради, голова районної ради.
Із співдоповіддю виступив: Сенчук Руслан Іванович – голова Вижницької

районної державної адміністрації.
Слухали по другому питанню: Перча Миколу Партенійовича – Вашківецького
міського голову, Додяк Наталію Михайлівну – начальника відділу культури Вижницької
районної державної адміністрації.
В обговоренні питання взяли участь:
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Перч М.П., Боднарюк С.М., Соломко В.Д.,
Жебчук Ю.Д., Калинчук Т.М., Вишинський М.О., Мудрак В.С., Пигичко М.Г.
Андрюк М.І. – голова координаційної ради вніс пропозицію доповнити п.2
проекту рішення абзацом наступного змісту:
«- підготувати та привести в належний стан місця проведення масових заходів на
на підлеглих територіях в рамках проведення ХХVI Міжнародного гуцульського
фестивалю».
Додяк Н.М. – начальник відділу культури Вижницької районної державної
адміністрації внесла пропозицію доповнити п.2 проекту рішення абзацом наступного
змісту:
«- працівникам бібліотек зібрати та узагальнити матеріали культурної спадщини
відповідних населених пунктів і презентувати їх гостям фестивалю»;

Андрюк М.І. – голова координаційної ради вніс пропозицію доповнити п.5
проекту рішення реченням наступного змісту:
«Це рішення направити для розгляду та відповідного реагування головам
Вашківецької та Вижницької ОТГ, сільським, селищному головам».
Голосували за пропозицію Андрюка М.І.:
За – 11, проти – 0 утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
Голосували за пропозицію Додяк Н.М.:
За – 11, проти – 0 утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
Голосували за пропозицію Андрюка М.І.:
За – 11, проти – 0 утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
Рішення прийнято одностайно (додається).
Слухали по третьому питанню: Матіос Людмилу Миколаївну – начальника
Вижницького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Чернівецький області.
В обговоренні питання взяли участь:
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Перч М.П., Боднарюк С.М., Соломко В.Д.,
Жебчук Ю.Д., Калинчук Т.М., Вишинський М.О., Мудрак В.С., Пигичко М.Г.
Андрюк М.І. – голова координаційної ради вніс пропозицію інформацію Матіос
Людмили Миколаївни – начальника Вижницького районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Чернівецький області взяти до відома та виконання.
Слухали по четвертому питанню: Андрюка Анатолія Дмитровича – начальника
Вижницького РВ УДМС у Чернівецький області.
В обговоренні питання взяли участь:
Вірста С.Д., Сенчук Р.І., Чепіль О.Г., Перч М.П., Боднарюк С.М., Соломко В.Д.,
Жебчук Ю.Д., Калинчук Т.М., Вишинський М.О., Мудрак В.С., Пигичко М.Г.
Андрюк М.І. – голова координаційної ради вніс пропозицію інформацію Андрюка
Анатолія Дмитровича – начальника Вижницького РВ УДМС у Чернівецький області
взяти до відома та виконання.

Голова координаційної ради,
голова районної ради

М.Андрюк

Секретар координаційної ради

Г.Івоняк
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Про співпрацю органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої
влади щодо створення умов для розвитку
культури, сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення
Заслухавши та обговоривши інформації Вашківецького міського
голови Перча М.П, начальника відділу культури Вижницької районної
державної адміністрації Додяк Н.М. «Про співпрацю органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади щодо створення умов для
розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної
народної творчості, національно-культурних традицій населення»,
координаційна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформації Вашківецького міського голови Перча М.П, начальника
відділу культури Вижницької районної державної адміністрації Додяк Н.М.
«Про співпрацю органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади щодо створення умов для розвитку культури,
сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення», взяти до відома.
2. Головам Вашківецької та Вижницької ОТГ, сільським, селищному
головам планувати кошти у місцевих бюджетах на розвиток культури, а саме:
- на придбання нової літератури та підписку періодичних видань для
бібліотек;
- на поновлення матеріально-технічної бази закладів культури
(забезпечення їх новітніми технологіями);

- на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури
тощо;
- забезпечити якісну підготовку народних аматорських колективів до
атестації 2020 року;
- не допускати випадків:
- скорочення посад, переведення на 0.75, 0.5 та 0,25 ставки працівників
культури (мало місце по с.с. Мілієве, Кибаки, Середній Майдан);
- оплати праці по нижчих розрядах, ніж затверджено тарифікаційною
комісією відділу культури, згідно атестації 2017 року (мало місце по
Іспаському СБНТД художній керівник Павлюк С.І. 10 розряд, з червня 2017
року оплачували по 9 розряду);
- підготувати та привести в належний стан місця проведення масових
заходів на підлеглих територіях в рамках проведення ХХVI Міжнародного
гуцульського фестивалю;
- працівникам бібліотек зібрати та узагальнити матеріали культурної
спадщини відповідних населених пунктів і презентувати їх гостям
фестивалю.
3.Відділу культури Вижницької районної державної адміністрації
(Н.Додяк) зміцнювати співпрацю місцевих рад, Вижницької та Вашківецької
ОТГ по виконанню заходів Комплексної програми розвитку культури
Вижницького району на 2019-2021 роки.
4. Вашківецькій ОТГ у співпраці з відділом культури Вижницької РДА
відновити проведення
фестивалю родинного співу
«Співоче поле»
(с.Карапчів) та забезпечити якісне проведення фестивалю рідної пісні імені
Василя Михайлюка «Квітне Черемшина».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань
освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (О.Сащук). Це рішення
направити для розгляду та відповідного реагування головам Вашківецької та
Вижницької ОТГ, сільським, селищному головам

Голова Координаційної ради,
голова районної ради

М.Андрюк

