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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 309-ХІV/17 
 м. Коломия 
 
                 

Про звіт  постійної комісії з питань  
регламенту, депутатської діяльності,  
місцевого самоврядування, законності,  
зв’язків з правоохоронними органами,  
люстрації та протидії корупції  
 
Заслухавши та обговоривши інформацію постійної комісії  з питань 

регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 
зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції, за період з 
січня 2016 року по квітень 2017 року, відповідно до ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 
питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 
зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції від 18.05.2017 
року,  районна рада 
 

вирішила: 
 

2. Інформацію про роботу постійної комісії з питань  з питань регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, зв’язків з 
правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції взяти до відома 
(додається). 

     2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  
регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 
зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції (Ю.Вінтонів). 

 
 

 
Голова районної ради                                                      Роман Дячук 
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Додаток  
до рішення районної ради  
від 01 червня 2017 року  № 309-ХІV/17 

Звіт 
про роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, місцевого самоврядування, законності, зв’язків з 
правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції 

 
 Діяльність постійної комісії районної ради  з питань регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, зв’язків з 
правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції (голова комісії Юрій 
Вінтонів) здійснюється  відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту Коломийської районної ради VII 
демократичного скликання, «Положення про постійні комісії». 
 За звітний період  комісія провела 14 засідань, одне з них спільне з 
постійною комісією районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, 
розвитку села,  природокористування та охорони  навколишнього середовища. 

Комісією розглянуто 46 звернень та листів, за результатами розгляду яких 36 
питань було внесено на розгляд сесій районної ради. На контролі комісії  перебуває  
6  програм, хід виконання яких заслуховується відповідно до плану роботи 
районної ради. 

Комісія активно брала участь у підготовці проекту Регламенту Коломийської 
районної ради VІІ демократичного скликання, який практично без зауважень був 
прийнятий депутатами районної ради.   

Комісія тісно співпрацює з правоохоронними органами району, за участю 
яких розглянуті такі важливі питання для району як стан боротьби із злочинністю у 
2015 році,  використання мисливських угідь та про вирубку лісів у Коломийському 
районі. 

За участю голови Коломийського міськрайонного суду, на засіданні комісії  
05.04.2016 року розглянуто питання «Про реформування судочинства та 
судоустрою». 

За ініціативи постійної комісії, сесією районної ради прийнято звернення  до 
голови Верховної Ради України та голови комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин щодо передачі земельних ділянок дослідної станції, які не 
використовуються для наукових цілей, до земель запасу сільських рад для 
суспільних потреб та розпаювання.  Головою  комісії ініційовано  звернення до 
адміністрації прикордонної служби України та  Львівської митниці щодо  
вирішення питання зменшення черг на пунктах пропуску українсько-польського 
кордону. 

Протягом всього звітного періоду члени постійної комісії районної ради 
вивчали проекти рішень з питань, що входять до їх компетенції, вносили до них 
зміни, доповнення, узгоджували юридичні аспекти.  

Основними завданнями та напрямками роботи постійної комісії залишається 
здійснення контролю та забезпечення дотримання регламенту районної ради, 
боротьби з корупцією, взаємодія з органами прокуратури, внутрішніх справ, 
служби безпеки та іншими контролюючими органами, установами та 
організаціями. 
Голова постійної комісії      Юрій Вінтонів 


