
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ,  ДЕПУТАТСЬКОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЕТИКИ,  ЗАКОННОСТІ  І  ЗАХИСТУ  ПРАВ  ГРОМАДЯН  

 

П Р О Т О К О Л № 29 

19 лютого 2019 року       м. Вижниця 

 

Головує:      Кисилиця М.В. – голова постійної комісії 

 

Присутні члени комісії:   Герецун Ю.І., Голяк С.Ф.  

 

Відсутні члени комісії:    Гаврильчук І.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про розгляд проектів рішень ХХVІІ сесії районної ради VІІ скликання 21 лютого 

2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

- Про звіт керівника Кіцманської місцевої прокуратури Никифорука А.С.  про 

проведену роботу Кіцманської місцевої прокуратури за 12 місяців 2018 року; 

- Про внесення змін до Положення про постійні комісії Вижницької районної 

ради VII скликання; 

- Про підтримання ініціативи Вижницької міської ради та направлення 

звернення до  Верховної ради України, Кабінету Міністрів України про 

функціонування Вижницького району з адміністративним центром в м. Вижниця; 

- Про підтримання ініціативи Вижницької міської ради та  направлення 

звернення до  Кабінету Міністрів України, Чернівецької обласної ради про перегляд 

конфігурації Західного Госпітального  Округу Чернівецької області та створення 

нового Західного  Госпітального Округу з центром у м. Вижниця. 

 

2. Про розгляд клопотання депутатської фракції ВО «Свобода» у Вижницькій 

районній раді про прийняття звернення стосовно мирного та демократичного 

об’єднання православних християн Вижницького району  у Православній Церкві 

України 

 

3. Про порядок денний та регламент роботи ХХVІІ сесії районної ради VІІ скликання 

21 лютого 2019 року.  

 

(Список депутатів, запрошених та порядок денний засідання комісії додається) 

 

СЛУХАЛИ: Кисилицю М.В., яка зауважила про періодичну відсутність на засіданнях 

постійної комісії члена комісії Гаврильчука Ігоря Степановича. Голяк С.Ф. внесла 



пропозицію з цього приводу повідомити керівництво Вижницької районної 

організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП». 

 

СЛУХАЛИ по першому питанню: Кисилицю М.В. – голову постійної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Голяк С.Ф. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації постійної комісії додаються (ЗА - одноголосно). 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: Кисилицю М.В. – голову постійної комісії, яка 

зачитала клопотання депутатської фракції ВО «Свобода» у Вижницькій районній раді 

від 18.02.2019 року про прийняття звернення стосовно мирного та демократичного 

об’єднання православних християн Вижницького району  у Православній Церкві 

України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Герецун Ю.І., Голяк С.Ф. 

 

ВИРІШИЛИ: Питання про розгляд клопотання депутатської фракції ВО «Свобода» у 

Вижницькій районній раді про прийняття звернення стосовно мирного та 

демократичного об’єднання православних християн Вижницького району  у 

Православній Церкві України включити в порядок денний ХХVІІ сесії районної ради 

VІІ скликання 21 лютого 2019 року, в розділ «Різне».  

 

Рекомендації постійної комісії додаються (ЗА - одноголосно). 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: Кисилицю М.В. – голову постійної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Герецун Ю.І., Голяк С.Ф. 

  

ВИРІШИЛИ: Рекомендації постійної комісії додаються (ЗА - одноголосно). 

 

 

Голова постійної комісії                                                         М. Кисилиця 

 

Секретар комісії        С. Голяк 


