
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

18 червня 2018 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХІІІ сесії районної ради VІІ скликання  

20 червня 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 ХХІІІ сесії 

районної ради VІІ скликання 20 червня 2018 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХІІІ сесії районної ради VІІ 

скликання 20 червня 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  

 

18 червня 2018 року        м. Вижниця 

Про участь депутатів районної ради  

в загальних зборах громадян 

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

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

громадян Кисилиці М.В. про участь депутатів районної ради в загальних 

зборах громадян, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

 

 1. Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

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

участь депутатів районної ради в загальних зборах громадян  взяти до відома 

(додається).    

         

2. Звернути увагу депутатів Вижницької районної ради VIІ скликання на: 

-  неухильне виконання депутатського обов’язку підтримання зв’язку з 

виборцями в частині участі в загальних зборах громадян, відповідно до 

Закону України „Про статус депутатів місцевих рад»; 

- виконання депутатського обов’язку участі в загальних зборах громадян, як 

за місцем проживання, так і за закріпленими виборчими округами депутата. 

 

3. Про хід виконання цих рекомендацій заслухати в ІІІ кварталі 2019 року. 

 

4. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії Кисилицю М.В. 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 


