
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

18_квітня 2019 року                       м. Вижниця 

                  зал засідань 

 

10.00 год. 

1.Про роботу комунальних підприємств району щодо виконання ними 

функцій та завдань. 

Інформує: Швейко Валентина Петрівна  – 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури Вижницької 

районної державної адміністрації. 

Співдоповідають:  

Труфин Олексій Петрович – директор КП 

«Ком-сервіс» Вижницької районної ради;     

Татарчук В’ячеслав Михайлович  – директор 

Берегометського підприємства «Криниця». 

 

2.Про порядок денний та регламент роботи двадцять восьмої сесії 

районної ради VIІ скликання 18 квітня 2019 року. 

 

Інформує: Івоняк Георгій Степанович  – 

керуючий справами районної ради 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

1. Для доповідей – до 10 хв. 

2. Для виступів до 3 хв. 

 

На колегію районної ради запрошуються: 

1. Члени колегії районної ради. 

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та 

районної ради, голови Вижницької та Вашківецької ОТГ, селищний, 

сільські голови. 

3. Керівники організацій, служб, установ району. 

 

 

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №37 

18 квітня 2019 року                        м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять восьмої сесії  

районної ради VIІ скликання  

18 квітня 2019 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

районної ради Івоняка Г.С.  «Про порядок денний та регламент роботи 

двадцять восьмої сесії районної ради VIІ скликання 18 квітня              

2019 року», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію керуючого справами  районної ради Івоняка Г.С. з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять восьмої  

сесії районної ради VIІ скликання 18 квітня 2019 року із змінами та 

доповненнями до проектів рішень, внесеними постійними комісіями і 

колегією районної ради. 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №36 

18 квітня 2019 року                         м. Вижниця 

Про роботу комунальних підприємств  

району щодо виконання ними функцій  

та завдань 

 

Заслухавши та обговоривши інформації Швейко В.П.  – начальника відділу 

містобудування, архітектури, ЖКГ та розвитку інфраструктури Вижницької 

районної державної адміністрації, Труфина О.П. – директора КП «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради, Татарчука В.М. – директора Берегометського 

підприємства «Криниця» «Про роботу комунальних підприємств району щодо 

виконання ними функцій та завдань», колегія районної ради вирішила:  

 

1.Інформації Швейко В.П.  – начальника відділу містобудування, 

архітектури, ЖКГ та розвитку інфраструктури Вижницької районної державної 

адміністрації, Труфина О.П. – директора КП «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради, Татарчука В.М. – директора Берегометського підприємства «Криниця» з 

цього питання взяти до відома.  

2.КУ «Вижницька центральна районна лікарні» звернутися до районної ради 

щодо виділення коштів для проведення робіт по заміні теплотраси та внести це 

питання на чергову сесію районної ради. 

3.КП  «Ком-сервіс» звернути увагу на придбання палива  відповідної якості  

та  організувати його своєчасну заготовку, вирішити питання щодо його зберігання. 

4.Берегометській селищній раді: 

-  виготовити  проектно-кошторисну документацію  на  придбання та 

установку очисних споруд потужністю 100 м3  на добу; 

- подати  необхідний пакет документів до управління екології та природних 

ресурсів Чернівецької ОДА   щодо виділення коштів з обласного  фонду 

навколишнього природного середовища на придбання бактерицидної лампи. 

         5.Берегометській селищній раді  спільно з    Вижницьким  районним  

сектором Управління державної служби надзвичайних ситуацій встановити 

пожежний гідрант. 

         6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради С.Вірсту. 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  


