
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

22 березня 2018 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

позачергової ХХІ сесії районної ради  

VІІ скликання 29 березня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав 

громадян Кисилиці М.В. про порядок денний та регламент роботи 

позачергової ХХІ сесії районної ради VІІ скликання 29 березня 2018 року, 

постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи позачергової ХХІ сесії 

районної ради VІІ скликання 29 березня 2018 року. 

       

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

22 березня 2018 року        м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень  

позачергової ХХІ сесії районної ради  

VІІ скликання 29 березня 2018 року  

відповідно до функцій та повноважень  

постійної комісії 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав 

громадян Кисилиці М.В. про розгляд проектів рішень позачергової ХХІ сесії 

районної ради VІІ скликання 29 березня 2018 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити проекти  рішень позачергової ХХІ сесії районної ради VІІ 

скликання 29 березня 2018 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії:   

- Про інформацію діяльності Кіцманської місцевої прокуратури за 2017 

рік. 

 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

22 березня 2018 року        м. Вижниця 

Про стан використання коштів  

депутатського фонду районної  

ради за 2017 рік. 

 

 Розглянувши звіт головного спеціаліста загального відділу, секретаря-

керівника районної ради Фуштей О.І. щодо надання матеріальної допомоги   

за зверненнями громадян до депутатів районної ради, постійна комісія 

констатує факт, що кошти на проведення депутатської діяльності, які 

передбачені діючою районною Програмою розвитку місцевого 

самоврядування, в 2017 році використані депутатами районної ради на 

надання матеріальних допомог потребуючим громадянам. У відповідності із 

викладеним постійна комісія 

 

р е к о м е н д у є : 

  

1. Інформацію з цього приводу взяти до відома. 

 

2. Депутатам районної ради, при використанні коштів депутатського фонду: 

- дотримуватись Порядку використання коштів на проведення 

депутатської діяльності депутатами районної ради, затвердженого рішенням 

п’ятої сесії Вижницької районної ради VII скликання 25 лютого 2016 року 

№80-5/16; 

- виявляти самостійно ініціативу щодо розподілу та використання 

виділених їм коштів на проведення депутатської діяльності. 

 

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії Кисилицю М.В. 

       

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
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ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

22 березня 2018 року        м. Вижниця 

Про електронне декларування 

 

 

Заслухавши голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян Кисилицю М.В. про 

подання депутатами районної ради щорічної декларації, як осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

 

Виконавчому апарату районної ради повідомити депутатів районної ради про 

обов’язок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, 

       

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 


