
 
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 № 33 

 

22 жовтня 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 ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання 24 

жовтня 2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

 - Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої прокуратури 

стосовно стану запобігання і протидії злочинності та корупції на території 

Вижницького району за перше півріччя 2019 року; 

 - Про затвердження міжнародного договору про співпрацю; 

 - Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VІІ 

скликання. 

 

2. Про розгляд звернень Карпатського форуму народовладдя, Асоціації органів 

місцевого самоврядування та Управи Всеукраїнського товариства 

«Гуцульщина», прийнятих 30.08.2019 року, стосовно збереження існуючих 

районів Гуцульського регіону при впровадженні адміністративної реформи 

субрегіонального рівня. 

 

3. Про розгляд Листів Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна»: 

- від 20.09.2019 року №156/В-27 стосовно прийняття районною радою звернень 

щодо державної підтримки розвитку гірських територій України, 

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги та реалізації 



Програми підтримки секторальної політики – підтримки регіональної політики 

України; 

- від 02.10.2019 року №168/В-04 стосовно недопущення капітуляції України в 

російсько-українській війні. 

 

4.  Про порядок денний та регламент роботи ХХХІ сесії районної ради VІІ 

скликання 24 жовтня 2019 року.  

       

(Список депутатів, запрошених та порядок денний засідання комісії 

додається) 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Герецун Ю.І., Голяк С.Ф. 

 

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

 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Герецун Ю.І., Голяк С.Ф.  

 

ВИРІШИЛИ: 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).  

 

 

СЛУХАЛИ по четвертому 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 


