
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

16 квітня 2019 року            м. Вижниця 

Про інформацію  Вижницького відділення  

поліції Кіцманського відділу поліції  

ГУНП в Чернівецькій області  

про стан законності, боротьби із злочинністю,  

охорони громадського порядку  

та результати діяльності  

на території Вижницького району 

(звіт про результати роботи за 2018 рік) 

 

Розглянувши інформацію Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу ГУ НП в Чернівецькій області від 28.03.2019 № 

1587/123/48/01-2019 про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Вижницького 

району (звіт про результати роботи за 2018 рік), постійна комісія  

р е к о м е н д у є : 

  

1. Інформацію Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу 

ГУ НП в Чернівецькій області про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Вижницького району (звіт про результати роботи за 2018 рік) (додається). 

2. Зазначене питання  внести на розгляд однієї із наступних сесій 

районної ради VII скликання в порядку пункту 36 частини 1 статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши, при цьому, 

звіт Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу ГУ НП в 

Чернівецькій області про результати роботи за 2018 рік та за І півріччя 2019 

року. 

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову 

постійної комісії  Кисилицю М.В.  

 

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  

 

16 квітня 2019 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХVIII сесії районної ради VІІ скликання 

18 квітня 2019 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 ХХVIII 

сесії районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХVIII сесії районної ради 

VІІ скликання 18 квітня 2019 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  

 

16 квітня 2019 року        м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень  

ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання  

18 квітня 2019 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 про розгляд проектів рішень 

ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року відповідно до 

функцій та повноважень постійної комісії, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити проекти  рішень ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання 18 

квітня 2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії:   

 

- Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради 

VІІ скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними 

змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ 

скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17. 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 

 

 


