
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

22 жовтня 2019 року        м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання  

24 жовтня 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 ХХХІ сесії районної ради 

VІІ скликання 24 жовтня 2019 року, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

1. Погодити порядок денний та регламент роботи ХХХІ сесії районної ради VІІ 

скликання 24 жовтня 2019 року (додається).  

2. Розглянути в розділі «Різне» порядку денного ХХХІ сесії районної ради VІІ 

скликання 24 жовтня 2019 року: 

- звернення Карпатського форуму народовладдя, Асоціації органів місцевого 

самоврядування та Управи Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», 

прийняті 30.08.2019 року учасниками XXVI Міжнародного гуцульського 

фестивалю в місті Вижниця, стосовно збереження існуючих районів 

Гуцульського регіону при впровадженні адміністративної реформи 

субрегіонального рівня; 

- Лист Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» від 20.09.2019 року №156/В-

27 стосовно прийняття районною радою звернень щодо державної підтримки 

розвитку гірських територій України, співфінансування проектів 

міжнародної технічної допомоги та реалізації Програми підтримки 

секторальної політики – підтримки регіональної політики України; 

- Лист Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» від 02.10.2019 року №168/В-

04 стосовно недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. 

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  

 

22 жовтня 2019 року        м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень  

ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання  

24 жовтня 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 рішень ХХХІ сесії районної 

ради VІІ скликання 24 жовтня 2019 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія   

 

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити проекти  рішень ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання 24 

жовтня 2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії:   

- Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої прокуратури 

стосовно стану запобігання і протидії злочинності та корупції на території 

Вижницького району за перше півріччя 2019 року;  

 -  Про затвердження міжнародного договору про співпрацю; 

 - Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VІІ 

скликання. 

 

 

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 жовтня 2019 року        м. Вижниця 

Про розгляд звернень стосовно  

впровадження адміністративної  

реформи субрегіонального рівня 

 

 Розглянувши звернення Карпатського форуму народовладдя, Асоціації 

органів місцевого самоврядування та Управи Всеукраїнського товариства 

«Гуцульщина», прийняті 30.08.2019 року учасниками XXVI Міжнародного 

гуцульського фестивалю в місті Вижниця, стосовно збереження існуючих 

районів Гуцульського регіону при впровадженні адміністративної реформи 

субрегіонального рівня, постійна комісія   

р е к о м е н д у є : 

  1. Звернення Карпатського форуму народовладдя, Асоціації органів 

місцевого самоврядування та Управи Всеукраїнського товариства 

«Гуцульщина», прийняті 30.08.2019 року учасниками XXVI Міжнародного 

гуцульського фестивалю в місті Вижниця, стосовно збереження існуючих 

районів Гуцульського регіону при впровадженні адміністративної реформи 

субрегіонального рівня взяти до уваги та розглянути в розділі «Різне» 

порядку денного ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання 24 жовтня 2019 

року.  

При цьому, взяти до уваги факт того, що 24.09.2019 року Вижницькою 

районною радою з цього приводу надіслані пропозиції Українській асоціації 

районних та обласних рад, в яких, зокрема, при існуючому напрацьованому 

проекту моделі поділу районів у Чернівецькій області в рамках 

адмінреформи субрегіонального рівня,  запропоновано об’єднати   

Вижницький, Путильський і Сторожинецький районів у єдиний – 

Вижницький район з адміністративним центром в місті Вижниця.  

 

2. 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  

 

22 жовтня 2019 року        м. Вижниця 

Про розгляд Листа Асоціації  

«Єврорегіон Карпати – Україна» 

стосовно прийняття районною радою  

ряду звернень фінансово-економічного 

характеру, з метою розвитку гірських  

територій України 

 

 Розглянувши Листа Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» від 

20.09.2019 року №156/В-27 стосовно прийняття районною радою звернень 

щодо державної підтримки розвитку гірських територій України, 

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги та реалізації 

Програми підтримки секторальної політики – підтримки регіональної 

політики України, постійна комісія   

 

р е к о м е н д у є : 

 

1. Лист Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» з проектами 

звернень з відповідних питань розглянути в розділі «Різне» порядку денного 

ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання 24 жовтня 2019 року.  

 

2. 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  

 

22 жовтня 2019 року        м. Вижниця 

Про розгляд Листа Асоціації  

«Єврорегіон Карпати – Україна» 

стосовно недопущення капітуляції  

України в російсько-українській війні 

 

 Розглянувши Листа Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» від 

02.10.2019 року №168/В-04 стосовно недопущення капітуляції України в 

російсько-українській війні, постійна комісія   

 

р е к о м е н д у є : 

 

1. Лист Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» з цього питання 

прийняти до відома та розглянути в розділі «Різне» порядку денного ХХХІ 

сесії районної ради VІІ скликання 24 жовтня 2019 року.  

 

2. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову 

постійної комісії Кисилицю М.В. 

 

  

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 
 


