
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

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

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

19  лютого 2019 року                                  м. Вижниця 

             10-00 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про звернення до Кабінету Міністрів України, НКРЕКП про відновлення тарифів на 

електроенергію, диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів). 

Інформує:  

Гайдук Василь Онисимович  - заступник   

голови постійної комісії районної ради.  

2.Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо капітального ремонту 

аварійної дороги в урочищі Судилів, вул.Берегометської, Січових Стрільців, Кутської в 

м.Вижниця Чернівецької області.  

Інформує:  

Гайдук Василь Онисимович  - заступник   

голови постійної комісії районної ради.  

3. Про розгляд листа Коритненської сільської ради від 18 січня 2019 року щодо 

збільшення кількості годин робочого часу працівникам ВПЗ «Укрпошта» сіл Коритне та 

Бережонка Вижницького району Чернівецької області.  

Інформує:  

Гайдук Василь Онисимович  - заступник   

голови постійної комісії районної ради.  

 4.Про ситуацію, яка склалася по сплаті за газ побутовими споживачами у 

Вижницькому районі.   

Інформує:  

Гайдук Василь Онисимович  - заступник   

голови постійної комісії районної ради.  

5.Про порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії районної ради VIІ 

скликання 21 лютого 2019 року. 

Інформує:  

Гайдук Василь Онисимович  - заступник   

голови 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 

Запрошені  

на засідання постійної комісії з  питань промисловості, будівництва, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму  

1.Івоняк Георгій Степанович – керуючий справами районної ради. 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  
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Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять сьомої       

сесії районної ради VIІ скликання  

21 лютого 2019 року   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії  Гайдука В.О. «Про порядок денний та регламент роботи двадцять 

сьомої сесії районної ради VIІ скликання 21 лютого 2019 року», постійна 

комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Гайдука В.О. – заступника голови постійної комісії  з 

цього питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

районної ради VIІ скликання 21 лютого 2019 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 (Р.Погребняк). 
 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  
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Про звернення до Кабінету Міністрів України,  

НКРЕКП про відновлення тарифів на  

електроенергію, диференційованих за  

періодами часу (для непобутових споживачів) 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Гайдука В.О. – заступника голови 

постійної комісії  «Про звернення до Кабінету Міністрів України, НКРЕКП про 

відновлення тарифів на електроенергію, диференційованих за періодами часу 

(для непобутових споживачів)», постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Гайдука В.О. – заступника голови постійної комісії  з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити проект рішення "Про звернення до Кабінету Міністрів України, 

НКРЕКП про відновлення тарифів на електроенергію, диференційованих за 

періодами часу (для непобутових споживачів)" та розглянути його на  двадцять 

сьомій  сесії районної ради VIІ скликання 21 лютого 2019 року.  

 

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

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

туризму (Р.Погребняк). 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  
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Про звернення депутатів Вижницької  

районної ради щодо капітального  

ремонту аварійної дороги в урочищі  

Судилів, вул.Берегометської, Січових  

Стрільців, Кутської в м.Вижниця  

Чернівецької області 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Гайдука В.О. – заступника голови 

постійної комісії  «Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

капітального ремонту аварійної дороги в урочищі Судилів, вул.Берегометської, 

Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця Чернівецької області», постійна комісія 

рекомендує:  

 

1. Інформацію Гайдука В.О. – заступника голови постійної комісії  з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити проект рішення "Про звернення депутатів Вижницької районної 

ради щодо капітального ремонту аварійної дороги в урочищі Судилів, 

вул.Берегометської, Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця Чернівецької 

області" та розглянути його на  двадцять сьомій  сесії районної ради VIІ скликання 21 

лютого 2019 року.  

 

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

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

туризму (Р.Погребняк). 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  
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Про розгляд листа Коритненської сільської  

ради від 18 січня 2019 року щодо  

збільшення кількості годин робочого часу  

працівникам ВПЗ «Укрпошта» сіл Коритне  

та Бережонка Вижницького району  

Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Гайдука В.О. – заступника голови 

постійної комісії  «Про розгляд листа Коритненської сільської ради від 18 січня 

2019 року щодо збільшення кількості годин робочого часу працівникам ВПЗ 

«Укрпошта» сіл Коритне та Бережонка Вижницького району Чернівецької 

області», постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Гайдука В.О. – заступника голови постійної комісії  з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Направити лист Коритненської сільської ради від 18 січня 2019 року щодо 

збільшення кількості годин робочого часу працівникам ВПЗ «Укрпошта» сіл Коритне 

та Бережонка Вижницького району Чернівецької області до Чернівецької дирекції 

ПАТ “Укрпошта” (Цюпак Я.С.). 

 

 

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

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

туризму (Р.Погребняк). 

 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  
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Про ситуацію, яка склалася по  

сплаті за газ побутовими споживачами  

у Вижницькому районі 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Гайдука В.О. – заступника голови 

постійної комісії  «Про ситуацію, яка склалася по сплаті за газ побутовими 

споживачами у Вижницькому районі», постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Гайдука В.О. – заступника голови постійної комісії  з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Запросити на  засідання двадцять сьомої  сесії районної ради VIІ скликання 

21 лютого 2019 року начальника Вижницького відділення ТОВ «Чернівцігаззбут» 

Рогатиновича О.І. та заслухати інформацію з цього питання в питанні «Різне». 

 

 

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

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

туризму (Р.Погребняк). 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії      В.Гайдук  

 

 

 

 

 

 


