
  ПРОТОКОЛ  №12 

спільного засідання 

колегії районної державної адміністрації та колегії районної ради 

 

21 лютого 2019 року        Зал засідань 

       09.30 

 

Голова колегії районної  

державної адміністрації:  
Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації  

Голова колегії районної ради:  
    Андрюк М.І. – голова районної ради 

Секретар колегії районної  

державної адміністрації:  

 Фуштей М.М. – керівник апарату районної 

 державної        адміністрації 

Секретар колегії районної ради:  

 Івоняк Г.С. - керуючий справами районної ради 

 

Присутні члени колегії районної державної адміністрації: Сенчук Р.І., 

Андрюк М.І., Татарин Ю.Д., Андрич М.Г., Борсук Я.С., Кириляк Л.І., 

Никифоряк Ю.П., Осипчук М.М.. 

Відсутні члени колегії районної державної адміністрації: Романюк І.Т., 

Бойко І.М., Бужора Д.О., Герецун Ю.І., Іванишин І.В.,  Киселиця О.В., 

Колесниченко О.В..  

Присутні члени колегії районної ради: Андрюк М.І., Сенчук Р.І., Вірста 

С.Д., Кисилиця М.В., Никифоряк Ю.П., Семирозум О.І., Татарин Ю.Д., Голяк 

С.Ф., Клим Р.Д. 

Відсутні члени колегії районної ради: Романюк І.Т., Погребняк Р.М., 

Сащук О.М., Стринадко Т.І., Тирон Т.І.,  

Запрошені на засідання колегій: керівники структурних підрозділів  

райдержадміністрації та районної ради, керівники підприємств, установ, 

організацій району, міські, селищний, сільські голови (згідно зі списком). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2018 рік та 

заходи щодо їх виконання у 2019 році.  

Доповідає: Кириляк Людмила Іванівна – 

начальник фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації.  

 

2. Про підвищення якості обслуговування громадян з питань пенсійного 

забезпечення. 

Доповідає: Бойко Микола Іванович – 

начальник Вижницького відділу 



обслуговування громадян (сервісного центру) 

Головного управління Пенсійного фонду 

України у Чернівецькій області.  

   

3. Про порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

районної ради VIІ скликання 21 лютого 2019 року. 

         Інформує: Івоняк Георгій Степанович  –  

     керуючий справами районної ради 

  

 

 І. СЛУХАЛИ: «Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 

2018 рік та заходи щодо їх виконання у 2019 році» 

 Доповідала: Кириляк Людмила Іванівна – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації (довідка додається). 

 В обговоренні взяли участь:  

Андрюк Михайло Іванович – голова районної ради 

Татарин Юрій Дмитрович – заступник голови районної державної 

адміністрації 

Виступив: Додяк Валерій Васильович – начальник Вижницького 

управління ГУ ДФС у Чернівецькій області 

В обговоренні взяли участь: 
 Вишинський Микола Олексійович – Лукавецький сільський голова 

Вірста Сергій Дмитрович – заступник голови районної ради 

Семирозум Омелян Іванович - уповноважений представник фракції 

«Батьківщина» 

Жебчук Юрій Дмитровч – Долішньошепітський сільський голова 

Чепіль Олексій Георгійович  – Вижницький міський голова ОТГ 

Вирішили:  рішення з даного питання прийнято одноголосно (додається). 

За - 13 

Проти – 0 

Утримались - 0 

 

 ІІ. СЛУХАЛИ: «Про підвищення якості обслуговування громадян з 

питань пенсійного забезпечення». 

Доповідав: Бойко Микола Іванович – начальник Вижницького відділу 

обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління 

Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.  (довідка додається). 

 В обговоренні взяли участь:  

Андрюк Михайло Іванович – голова районної ради 

Татарин Юрій Дмитрович – заступник голови районної державної 

адміністрації 

Семирозум Омелян Іванович - уповноважений представник фракції 

«Батьківщина» 



Кисилиця Марина Василівна – голова постійної комісії районної ради з 

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

громадян 

Вишинський Микола Олексійович – Лукавецький сільський голова 

Вирішили: рішення з даного питання прийнято одноголосно (додається). 

За - 13 

Проти – 0 

               Утримались – 0 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: «Про порядок денний та регламент роботи двадцять 

сьомої сесії районної ради VIІ скликання 21 лютого 2019 року». 

 Інформував: Івоняк Георгій Степанович – керуючий справами 

районної ради (порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

районної ради VІІ скликання 21 лютого 2019 року додається). 

Вирішили:  рішення з даного питання прийнято одноголосно (додається). 

За - 13 

Проти – 0 

Утримались - 0 

  

Голова колегії  

районної державної  

адміністрації  

                               Р.Сенчук 

Голова колегії  

районної ради  

 

                      М.Андрюк 

 

Секретар колегії  

районної державної  

адміністрації  

                               М. Фуштей 

 

Секретар колегії  

районної ради  

                                       

                       Г. Івоняк  

 


