
Проєкт   

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

_______________ 2020 року м. Вижниця 

Про перегляд списку присяжних  

Вижницького районного суду 

Чернівецької області 

 

 Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» № 1402-VIII від 2 червня 2016 року, розглянувши подання 

територіального управління державної судової адміністрації України в Чернівецькій 

області від 03 вересня 2019 року № 01.02-1357, враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності 

і захисту прав громадян, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. ПЕРЕГЛЯНУТИ та внести зміни до списку присяжних Вижницького 

районного суду Чернівецької області, затвердженого рішенням ХХХ сесії Вижницької 

районної ради VII скликання від 15 серпня 2019 року № 84-30/19, а саме: 

 - виключити зі списку ГАРКАВЕНКО Марію Миколаївну, 1955 року 

народження, у зв’язку із досягненням граничного віку (65 років). 

 2.  Враховуючи те, що список присяжних Вижницького районного суду 

Чернівецької області, після його перегляду, становить 20 осіб, що забезпечує 

кількість, визначену територіальним управлінням державної судової адміністрації 

України в Чернівецькій області (подання № 01.01-956 від 18.06.2019 року), заміну 

замість вибулої присяжної не здійснювати.    

3. Виконавчому апарату районної ради (ІВОНЯК Георгій.) забезпечити 

надсилання цього рішення територіальному управлінню державної судової 

адміністрації України в Чернівецькій області та Вижницькому районному суду 

Чернівецької області. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради ВІРСТУ Сергія та на постійну комісію районної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян 

(КИСИЛИЦЯ Марина). 

 

   Голова районної ради                Михайло  АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради             Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 



ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради    Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради    Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради    Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності і захисту прав громадян   Марина КИСИЛИЦЯ  


