
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

29 серпня 2018 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХІV сесії районної ради VІІ скликання  

30 серпня 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 ХХІV сесії 

районної ради VІІ скликання 30 серпня 2018 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХІV сесії районної ради VІІ 

скликання 30 серпня 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  

 

29 серпня 2018 року        м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень ХХІV сесії  

районної ради VІІ скликання  

30 серпня 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 ХХІV сесії районної 

ради VІІ скликання 30 серпня 2018 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

1. Погодити наступні проекти  рішень ХХІV сесії районної ради VІІ 

скликання 30 серпня 2018 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії:   

- Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої прокуратури на 

території Вижницького району за перше півріччя 2018 року; 

- Про затвердження міжнародних договорів про співпрацю; 

- Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VІІ скликання; 

- Про підтримання звернення Чернігівської районної ради Чернігівської 

області до Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича 

щодо фінансових та матеріальних проблем органів правопорядку; 

- Про використання революційного прапора ОУН на території Вижницького 

району. 

 

 

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  

 

29 серпня 2018 року        м. Вижниця 

Про режим робочого часу  

на території Вижницького району 

 

 Постійна комісія р е к о м е н д у є : 

  

Включити в порядок денний ХХІV сесії районної ради VІІ скликання 30 

серпня 2018 року питання стосовно обговорення на зборах трудових 

колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, судових та 

правоохоронних органів у Вижницькому районі  запровадження (не раніше, 

як з 01.11.2018 року) режиму робочого часу: 

 - початок робочого дня: 08.00 

 - закінчення робочого дня – не пізніше 17.00 (виходячи із встановленої 

тривалості обідньої перерви). 

 

 

 

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  

 

29 серпня 2018 року        м. Вижниця 

Про стан виконання рекомендацій  

постійної комісії, прийнятих в 2017 році 

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

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

громадян Кисилиці М.В. про стан виконання рекомендацій постійної комісії, 

прийнятих в 2017 році, 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 стан 

виконання рекомендацій постійної комісії, прийнятих в 2017 році взяти до 

відома (додається).    

         

2. Голові постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

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

озвучити зазначену інформацію на черговій сесії районної ради в питанні 

«Різне», з метою націлення керівників підприємств, установ, організацій, 

служб, депутатів районної ради на неухильний розгляд рекомендацій,  

виконання та інформування про результати їх розгляду відповідно до статті 

47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

3. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії Кисилицю М.В. 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 


