
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, 

ЗВ’ЯЗКУ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

18 червня 2020 року                                  м. Вижниця 

             09-00 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про впровадження ернергозберігаючих заходів в навчальних 

закладах та об’єктах соціальної сфери Вижницького району. 

 

Інформує:  

Андрич Михайло Георгійович   –   

начальник відділу освіти  Вижницької  

районної державної адміністрації. 

 

  2.Про порядок денний та регламент роботи тридцять шостої сесії  

районної ради VIІ скликання 18 червня 2020 року. 

Інформує:  

Погребняк Руслан Миколайович –   

голова постійної комісії районної ради.  

 Склад 

 постійної комісії з  питань промисловості, будівництва, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму  

Погребняк Руслан Миколайович  

Борсук Юрій Іванович 

Костецький Юрій Миколайович 

Колотило Михайло Петрович  

Гайдук Василь Онисимович 

Колотило Георгій Степанович  

Запрошені  

на засідання постійної комісії з  питань промисловості, будівництва, 

транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму  

 

1.Вірста Сергій Дмитрович – заступник голови районної ради. 

 

Голова постійної комісії      Руслан ПОГРЕБНЯК  

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

18 червня 2020 року         м. Вижниця 

             09-00 год. 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять шостої         

сесії районної ради VIІ скликання  

18 червня 2020 року   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії  

Руслана ПОГРЕБНЯКА «Про порядок денний та регламент роботи 

тридцять шостої  сесії районної ради VIІ скликання 18 червня 2020 

року», постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Руслана ПОГРЕБНЯКА – голови постійної комісії  з 

цього питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи тридцять шостої   

сесії районної ради VIІ скликання 18 червня 2020 року із внесеними змінами 

та пропозиціями.  

 

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму (Руслан ПОГРЕБНЯК). 
 

 

 

Голова постійної комісії      Руслан ПОГРЕБНЯК   

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
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РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

18 червня 2020 року         м. Вижниця 

             09-00 год. 

Про впровадження ернергозберігаючих  

заходів в навчальних закладах та об’єктах  

соціальної сфери Вижницького району 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації Михайла АНДРИЧА «Про 

впровадження ернергозберігаючих заходів в навчальних закладах та об’єктах 

соціальної сфери Вижницького району», постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Михайла АНДРИЧА – начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації з цього питання взяти до відома.  

 2.Відділу освіти районної державної адміністрації (Михайло АНДРИЧ): 

 - впроваджувати енергозберігаючі заходи та технології, перш за все, в тих 

установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу 

потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів; 

 - створювати та вдосконалювати систему управління енергозбереженням 

через удосконалення відповідних організаційних структур та внесення змін до 

пріоритетних напрямків їх діяльності; 

- забезпечувати організацію контролю за впровадженням енергозберігаючих 

заходів; 

- програмно планувати та проводити моніторинг заходів з енергозбереження 

за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної 

паспортизації установ. 

- проводити заміну вікон та зовнішніх дверей на металопластикові з 

подвійним склопакетом. 

- відновлювати теплову ізоляцію трубопроводів; 

- встановлювати тепловідбивні екрани між стінами приміщень і радіаторами. 

  

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію з 

питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва 

та туризму (Руслан ПОГРЕБНЯК). 

 

 

 

Голова постійної комісії      Руслан ПОГРЕБНЯК   


