
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

05 березня 2020 року       м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХХІV сесії районної ради VІІ скликання  

05 березня 2020 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 ХХХІV 

сесії районної ради VІІ скликання 05 березня 2020 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХХІV сесії районної ради 

VІІ скликання 05 березня 2020 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  

 

05 березня 2020 року       м. Вижниця 

Про розгляд проєктів рішень  

ХХХІV сесії районної ради  

VІІ скликання 05 березня 2020 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 ХХХІV сесії районної 

ради VІІ скликання 05 березня 2020 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити наступні проєкти  рішень ХХХІV сесії районної ради VІІ 

скликання 05 березня 2020 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії:    

1. Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої прокуратури  

про результати діяльності на території Вижницького району за 12 місяців 

2019 року.   

2. Про підтримку звернення Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 

до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів 

України стосовно збереження усіх районів Гуцульського регіону. 

3. Про підтримку звернення Чернівецької обласної ради профспілок до 

Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України стосовно 

зареєстрованих У Верховній Раді України законопроектів «Про працю»  

(реєстр.№2708) та «Про внесення змін до деяких актів України (реєстр. 

№2681) (щодо окремих питань діяльності професійних спілок).   

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 


