
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

20 грудня 2018 року        м. Вижниця 

Про депутатський запит депутата  

Вижницької районної ради  

Погребняка Р.І. від 14.11.2018 року  

про увільнення депутата Вижницької  

районної ради VIІ скликання  

Романюка І.Т. від повноважень  

голови  постійної комісії районної ради  

з питань бюджету, фінансів  

і соціально-економічного розвитку 

 

Розглянувши депутатський запит депутата Вижницької районної ради 

Погребняка Р.І. від 14.11.2018 року про увільнення депутата Вижницької 

районної ради VIІ скликання Романюка І.Т. від повноважень голови  

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку,  постійна комісія   

   

р е к о м е н д у є : 

  

Зняти з порядку денного ХХVІ сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 2018 року питання «Про голову постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку». 

       

 

 

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  

 

20 грудня 2018 року        м. Вижниця 

Про надання пропозицій до плану роботи  

Вижницької районної ради на 2019 рік. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

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

громадян Кисилиці М.В. про надання пропозицій до плану роботи 

Вижницької районної ради на 2019 рік. постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

Надати наступні пропозиції до плану роботи Вижницької районної ради на 

2019 рік (додаються). 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  
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ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

20 грудня 2018 року        м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень  

ХХVІ сесії районної ради VІІ скликання  

20 грудня 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 ХХVІ сесії районної 

ради VІІ скликання 20 грудня 2018 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити проекти  рішень ХХVІ сесії районної ради VІІ скликання 20 грудня 

2018 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії:   

- Про вирішення окремих питань щодо гласності та відкритості роботи 

Вижницької районної ради. 

- Про план роботи Вижницької районної ради на 2019 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  

 

20 грудня 2018 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХVІ сесії районної ради VІІ скликання  

20 грудня 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 ХХVІ сесії 

районної ради VІІ скликання 20 грудня 2018 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХVІ сесії районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 2018 року, знявши з розгляду питання «Про голову 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку». 

 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 


