
 
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 № 34 

20 грудня 2019 року       м. Вижниця 

 

Головує:      Кисилиця М.В. – голова постійної комісії 

 

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

 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про участь депутатів в роботі постійних комісій, пленарних засіданнях районної 

ради впродовж 2019 року. 

 

2. Про розгляд проєктів рішень ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання 20 грудня 

2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

- Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020  рік; 

- Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ скликання; 

- Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати – Україна”; 

- Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 

Карпати Україна ¬ Карпатська агенція регіонального розвитку”. 

 

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

20 грудня 2019 року. 

 

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

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Голяк С.Ф., Герецун Ю.І. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендації постійної комісії додаються (ЗА – 3, УТРИМАЛИСЬ - 1). 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Голяк С.Ф., яка запропонувала внести правки до проєкту рішення 

«Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020  рік», згідно яких 



питання «Про стан дотримання депутатами районної ради за період VII скликання 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» в питаннях фінансового контролю»  

розглянути  комісією в І кварталі 2020 року, а питання «Про стан виконання 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки» - в ІІ кварталі 2020 року.  

 

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

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Голяк С.Ф., Герецун Ю.І. 

 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                         М. Кисилиця 

 

Секретар комісії        С. Голяк 


