
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, 

ЗВ’ЯЗКУ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

18  червня 2019 року                                  м. Вижниця 

             10-00 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Про організацію встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості – лежачих поліцейських – на вулицях району, розташування 

загальноосвітніх шкіл, зон масового відпочинку та перед нерегульованими 

пішохідними переходами поза перехрестями та вжиття заходів щодо 

встановлення необхідних попереджувальних дорожніх знаків на зазначених 

ділянках дороги. 

Інформує:  

Киселиця Олександр Васильович –  

начальник  Вижницького відділення  

поліції Кіцманського відділу ГУ НП в  

Чернівецькій області  

  2.Про порядок денний та регламент роботи двадцять дев’ятої сесії 

районної ради VIІ скликання 20 червня 2019 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 

Запрошені  

на засідання постійної комісії з  питань промисловості, будівництва, 

транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму  

 

1.Івоняк Георгій Степанович – керуючий справами районної ради. 

 

Голова постійної комісії      Р.Погребняк  
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Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять дев’ятої       

сесії районної ради VIІ скликання  

20 червня 2019 року   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії  

Погребняка Р.М. «Про порядок денний та регламент роботи двадцять 

дев’ятої сесії районної ради VIІ скликання 20 червня 2019 року», 

постійна комісія рекомендує:  

 

1. Інформацію Погребняка Р.М. – голови постійної комісії  з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять дев’ятої 

сесії районної ради VIІ скликання 20 червня 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). 
 

 

 

Голова постійної комісії      Р.Погребняк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

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

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

18  червня 2019 року         м. Вижниця 

            10-00 год. 

Про організацію встановлення  

пристроїв примусового зниження швидкості –  

лежачих поліцейських – на вулицях  

районах, розташування загальноосвітніх шкіл,  

зон масового відпочинку та перед  

нерегульованими пішохідними переходами  

поза перехрестями та вжиття заходів щодо  

встановлення необхідних попереджувальних  

дорожніх знаків на зазначених ділянках дороги 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника  сектору реагування 

патрульної поліції Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу ГУ НП в 

Чернівецькій області Павлишина О.М. «Про організацію встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості – лежачих поліцейських – на 

вулицях районах, розташування загальноосвітніх шкіл, зон масового 

відпочинку та перед нерегульованими пішохідними переходами поза 

перехрестями та вжиття заходів щодо встановлення необхідних 

попереджувальних дорожніх знаків на зазначених ділянках дороги», постійна 

комісія рекомендує:  

1. Інформацію Павлишина О.М. – начальника  сектору реагування 

патрульної поліції Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу ГУ НП в 

Чернівецькій області з цього питання взяти до відома.  

 2. Розглянути питання «Про організацію встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості – лежачих поліцейських – на вулицях 

районах, розташування загальноосвітніх шкіл, зон масового відпочинку та 

перед нерегульованими пішохідними переходами поза перехрестями та 

вжиття заходів щодо встановлення необхідних попереджувальних дорожніх 

знаків на зазначених ділянках дороги» на наступному засіданні постійної комісії 

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

підприємництва та туризму із залученням представників філії «Вижницький 

райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор». 

 3.  Вижницькому відділенню поліції Кіцманського відділу ГУ НП в 

Чернівецькій області та філії «Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький 

облавтодор» підготувати вичерпну інформацію з цього питання та проінформувати 

постійну комісію. 

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

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

та туризму (Р.Погребняк). 

 

Голова постійної комісії      Р.Погребняк  


