
ПРОЕКТ 

 

 
 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №__________ 

 

_____________ 2018 року м. Вижниця 

Про вирішення окремих питань 

щодо гласності та відкритості роботи 

Вижницької районної ради 

 

Відповідно до частини 17 статті 46, статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 45 Регламенту Вижницької 

районної ради VII скликання, враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності і захисту прав громадян, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Регламенту Вижницької районної ради VII 

скликання, доповнивши пункт 3.2. статті 3 Регламенту «Відкритість та 

гласність роботи Ради» абзацом другим наступного змісту: 

- «Відкритість та гласність пленарних засідань районної ради (крім 

закритих пленарних засідань) забезпечується  шляхом здійснення відео-

фіксацій таких засідань з онлайн-трансляціями в мережі «Інтернет». 

Відсутність відео-фіксацій пленарних засідань районної ради чи/та їх онлайн-

трансляцій  допускається  у випадку, коли з незалежних технічних причин та 

інших форс-мажорних обставин  така фіксація/трансляція не може бути 

здійснена». 

 

2. Голові, заступнику голови, виконавчому апарату районної ради 

вжити заходів щодо реалізації   положення пункту 1 цього рішення, для чого: 

2.1.  За наявності відповідних фінансових ресурсів, в 2-хмісячний 

термін здійснити необхідне матеріально-технічне оснащення та вжити інші 

необхідні підготовчі заходи для наступної відео-фіксації відкритих 

пленарних засідань Вижницької районної ради з їх онлайн-трансляціями в 

мережі «Інтернет»; 



2.2. З моменту вирішення питань укомплектування матеріально-

технічним обладнанням, тощо, забезпечити відео-фіксацію відкритих 

пленарних засідань Вижницької районної ради з їх онлайн-трансляціями в 

мережі «Інтернет» (крім випадків, коли з незалежних технічних причин та 

інших форс-мажорних обставин  така фіксація/трансляція не може бути 

здійснена).  

 

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 

апарату районної ради (О. Мойсей) при формуванні або уточненні районного 

бюджету на 2019 рік та на наступні роки передбачати кошти, що необхідні 

для реалізації зазначених заходів. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і 

захисту прав громадян (М. Кисилиця). 

 
 
 

Голова районної ради       М. Андрюк 
 

Виконавець: 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач загального відділу        

виконавчого апарату районної ради             Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань регламенту, депутатської  діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян   М. Кисилиця 
 


