
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  №_________ 

____ ____________ 2016 року                                      м. Вижниця 

Про встановлення пам’ятного 

знаку (барельєфу) пам’яті 

Гришина-Грищука Івана 

Петровича  

 

Керуючись ч. 2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до  Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних 
дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад Вижницького району, 

затвердженого рішенням V сесії Вижницької районної ради VII скликання від «25» лютого 

2016 року № 82-5/16, розглянувши подання голови Вижницької районної ради Андрюка 

М.І.  « Про встановлення пам’ятного знаку (барельєфу) пам’яті Гришина-Грищука Івана 

Петровича» від «24» вересня 2019  року, та документи, що до нього додаються, беручи до 

уваги результати громадського обговорення «___» _________ 2019 року та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту, за значний особистий внесок в розвиток писемності та духовності в 

суспільному житті Вижницького району, районна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на фасаді приміщення по вулиці Р. Шухевича, 14, що є об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, в якому 

розташоване приватне підприємство «Медіа-центр «Вижницькі обрії», пам’ятний знак 

(барельєф) пам’яті Гришина-Грищука Івана Петровича. 

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної 

ради (Мойсей О.І.) протягом двох місяців з моменту прийняття цього рішення вжити 

заходів відповідно до чинного законодавства України, пов’язаних із встановленням 

пам’ятного знаку (барельєфу) на фасаді відповідного приміщення (прийняття його на 

баланс, ведення відповідного обліку та забезпечення збереження в належному стані, 

тощо). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (О. Сащук). 

 

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 освіти, охорони здоров’я, культури,  

молоді та спорту         О. Сащук 


