
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

20 грудня 2019 року       м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання  

20 грудня 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 ХХХІІ 

сесії районної ради VІІ скликання 20 грудня 2019 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХХІІ сесії районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 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  

 

20 грудня 2019 року       м. Вижниця 

Про розгляд проєктів рішень  

ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання  

20 грудня 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 проєктів рішень ХХХІІ сесії районної 

ради VІІ скликання 20 грудня 2019 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія  

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити наступні проєкти  рішень ХХХІІ сесії районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії:   

1) Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020  

рік, запропонувавши наступні зміни до цього проєкту: 

1.1. Питання «Про стан дотримання депутатами районної ради за 

період VII скликання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в 

питаннях фінансового контролю»  розглянути  комісією в І кварталі 2020 

року, а питання «Про стан виконання Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-

2020 роки» - в ІІ кварталі 2020 року; 

2) Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ 

скликання; 

3) Про припинення членства в Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”; 

4) Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна ¬ Карпатська агенція 

регіонального 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 2019 року        м. Вижниця 

Про участь депутатів в роботі  

постійних комісій, пленарних 

засіданнях районної ради 

впродовж 2019 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії районної 

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

громадян Кисилиці М.В. про участь депутатів в роботі постійних комісій, 

пленарних засіданнях районної ради впродовж 2019 року, постійна комісія  

р е к о м е н д у є : 

  

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

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

про участь депутатів в роботі постійних комісій, пленарних засіданнях районної 

ради впродовж 2019 року взяти до відома (додається). 

  

2. Депутатам Вижницької районної ради VIІ скликання дотримуватись 

депутатських обов’язків щодо участі в роботі районної ради та її органів, зокрема: 

- присутності на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесії 

ради; 

- участі у формуванні проектів рішень сесій районної ради, рішень 

(висновків, рекомендацій)  постійних комісій. 

 - дотриманні депутатської етики. 

 

3. Аналіз явки депутатів на засідання постійних комісій та пленарні 

засідання сесії районної ради, участі депутатів районної ради в роботі цих органів  

розмістити на сайті районної ради rayradavn.gov.ua. та gromady.cv.ua в рубриці 

«Вижницька районна рада». 

 

          4. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на заступника голови 

постійної комісії Герецуна Ю.І. 

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про участь депутатів в роботі постійних комісій, 

пленарних засіданнях районної ради 

впродовж 2019 року 

 

Постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян у відповідності до функцій та 

повноважень комісії, плану роботи проаналізоване питання участі депутатів в 

роботі постійних комісій, пленарних засіданнях районної ради впродовж 2019 

року. 

У відповідності із статтею 20 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», частиною 4 статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Регламентом Вижницької районної ради VІI скликання, Положенням 

про постійні комісії Вижницької районної ради, депутат зобов'язаний брати участь 

(зокрема, бути присутнім на засіданнях) у роботі сесій ради, засідань постійної та 

інших комісій (органів) ради, до складу яких його обрано. 

Крім зазначеного у роботі постійних комісій, пленарних засіданнях сесій 

ради депутат ради: 

1) за дорученням відповідної ради або постійної комісії, до складу якої його 

обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради 

та засіданнях постійної комісії; 

2) під час пленарних засідань сесії ради, засідань постійної комісії повинен 

дотримуватися Регламенту ради, Положення про постійні комісії, норм 

депутатської етики та моралі; 

3) повинен брати участь у веденні діловодства, до якого він залучається під 

час пленарних засідань (секретаріат, лічильна комісія, тощо), веденні документації 

засідань постійних комісій (оформлення секретарями комісій протоколів, висновків 

та рекомендацій за результатами засідань). 

 

І. Відвідування пленарних засідань сесій ради впродовж 2019 року. 

 Аналіз присутності депутатів у роботі пленарних засіданнях районної ради 

VІI скликання за звітний період (5 сесій) показує, що лише 9 депутатів районної 

ради (26 %) були присутні на усіх пленарних засіданнях районної ради. Це, зокрема 

- Андрюк Михайло Іванович, Андрич Олена Михайлівна, Вірста Сергій 

Дмитрович, Зав’ялець Микола Григорович, Коваль Іван Миколайович, Никифоряк 

Юрій Петрович, Романюк Ілля Танасійович, Татарин Юрій Дмитрович, Троцюк 

Петро Наумович. 

 По одному разу відсутні були 7 депутатів (20,5%): Андрюк Василь 

Семенович, Гайдук Василь Онисимович, Голяк Світлана Федорівна, Кисилиця 

Марина Василівна, Погребняк Руслан Миколайович, Стратій Павло Петрович, 

Ткачук Світлана Іванівна. 

По два – три рази не відвідували сесію: Борсук Юрій Іванович, Гаврильчук 

Ігор Степанович, Герецун Юрій Іванович, Загул Тарас Семенович, Колотило 

Георгій Степанович, Клим Руслана Дмитрівна, Мендришора Василь Степанович, 

Моржук Андрій Георгійович, Павлюк Василь Юрійович, Попович Олексій 

Васильович, Семирозум Омелян Іванович, Стринадко Світлана Миколаївна, Тирон 

Тетяна Іллівна, Сащук Олег Миколайович, Хома Павло Антонович. 

Чотири рази з 5-ти пленарних засідань не відвідано наступними депутатами: 

Колотило Михайло Петрович, Костецький Юрій Миколайович. 



 

Депутат районної ради Стринадко Тодор Ілліч не перебуває в Україні наразі, 

то ж був відсутній, як на пленарних засіданнях, так і на засіданнях постійних 

комісій ради. 

 

Слід зазначити, що мають місце не поодинокі випадки залишення 

депутатами пленарних засідань без поважних на те причин та без повідомлення про 

це головуючому. В 2019 році мав місце випадок, коли внаслідок  масового 

залишення залу засідань під час сесії, пленарне засідання було призупинене, через 

відсутність кворуму. 

 

ІІ. Робота в постійних комісіях та інших комісіях (органах) ради 

впродовж 2019 року. 

За звітний період постійними комісіями районної ради проведено, в 

середньому, 25 засідань, на яких розглянуто  біля 170 питань. Постійні комісії 

районної ради практикували й проведення спільних засідань.  

Найбільше питань розглянуто на  постійній комісії районної ради з питань 

власності, агропромислового комплексу , земельних відносин та охорони довкілля 

(Ю. Никифоряк). 

Найбільш активні депутати в роботі постійних комісій – Никифоряк Юрій 

Петрович, Герецун Юрій Іванович, Голяк Світлана Федорівна, Кисилиця Марина 

Василівна, Зав’ялець Микола Григорович, Моржук Андрій Георгійович, Погребняк 

Руслан Миколайович, Романюк Ілля Танасійович, Семирозум Омелян Іванович, 

Стринадко Світлана Миколаївна, Ткачук Світлана Іванівна.  

Відсоток присутності депутатів на засіданнях постійних комісій свідчить про 

те, що 40% депутатів не виконують свої обов’язки, покладені на них чинним 

законодавством України, регламентом районної ради стосовно участі в роботі 

постійної комісії. Це -  негативно впливає на якість та ефективність роботи комісій. 

Найнижчий відсоток активності в роботі комісій складають такі депутати, як: 

Гаврильчук Ігор Степанович, Колотило Михайло Петрович, Костецький Юрій 

Миколайович, Попович Олексій Васильович, Стратій Павло Петрович.  

 

Окремо слід виділити питання щодо участі депутатів районної ради в 

засіданнях інших органів ради. Так, ряд депутатів районної ради залучено до 

роботи в  комісіях, що утворені радою (розпорядженням голови районної ради) та 

носять триваючий або тимчасовий характер. Це – зокрема, комісії: з управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району; з 

питань відбору суб’єктів оціночної діяльності; з інвентаризації розрахунків 

заборгованості з орендної плати; конкурсні комісії, які утворювались впродовж 

року з метою оголошення конкурсу на відбір кандидатів на посаду керівника 

об’єкта комунальної власності, а також ряд робочих груп. Активно в роботі 

зазначених органів за звітний період працювали: Татарин Юрій Дмитрович, 

Никифоряк Юрій Петрович, Клим Руслана Дмитрівна, Моржук Андрій 

Георгійович. Мали місце непоодинокі випадки ухиляння депутатів від участі в 

роботі відповідних комісій та робочих груп. 

Бажає бути кращою робота депутатів у складі  лічильних комісій, 

секретаріату під час пленарних засідань сесії ради. Нерідко трапляються випадки 

демонстративного усунення депутатами від участі в роботі  цих комісій. Плідно 

працювали в складі лічильних комісій та секретаріаті такі депутати, як Андрич 



Олена Михайлівна, Зав’ялець Микола Григорович, Семирозум Омелян Іванович, 

Стринадко Світлана Миколаївна, Ткачук Світлана Іванівна. 

ІІІ. Безпосередня участь депутатів районної ради у підготовці питань 

для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії, ведення 

діловодства під час засідань. 

Варто звернути увагу, що крім того, що депутат районної ради є суб’єктом 

законодавчої ініціативи в раді (ініціює розгляд питань на сесію ради), він повинен 

разом з цим подати проєкт рішення із супровідним листом, пояснювальною 

запискою (пункт 16.4. Регламенту). Як свідчить статистика, дотримуються цієї 

норми не всі депутати районної ради. Так, з цього приводу  активну позицію, з 

дотриманням Регламенту та інших документів проявляє депутат районної ради - 

Семирозум Омелян Іванович.  

Що стосується засідань постійних комісій – попри те, що Положенням про  

постійні комісії Вижницької районної ради VІI скликання передбачено те, що 

виконавчий апарат районної ради сприяє в підготовленні документів на відповідні 

засідання, а організація засідань та основне діловодство покладається на секретарів 

комісій – відповідна норма, в основному, фактично залишається знівельованою з 

боку депутатів районної ради. 

 

IV.  Дотримання депутатської етики. 

Питання дотримання депутатської етики залишається одним з пріоритетних 

в депутатській діяльності.  

Зокрема, дотримання депутатом таких принципів, як: 

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної 

громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; 

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в 

корисливих цілях; 

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 

принципами порядності, честі і гідності; 

4) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних 

виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, 

установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, 

депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради. 

Нажаль, мають місце численні випадки порушення депутатами зазначених 

принципів. 

 

Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян вкотре звертає увагу 

депутатів районної ради на дотриманні вимог Законів України „Про статус 

депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту 

Вижницької районної ради VІI скликання, Положення про постійні комісії 

Вижницької районної ради.  

 

 

Голова постійної комісії районної ради з  

питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян    М. Кисилиця 

 

20.12.2019 


