
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 

відносин та антикорупційної діяльності 
Протокол № 1 

26 лютого 2021 р.                                 м. Чернівці 
каб. №332 

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, Сергій 
РАТУШЕНКО 
Перший заступник голови обласної ради - Микола ГУЙТОР 
Запрошені: Василь ОНОФРЕЙ 
Слухали: голову постійної комісії Світлану ФОЧУК, яка внесла пропозицію 
обрати секретарем засідання постійної комісії Юлію ГРИЦКУ-АНДРІЄШ 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про обрання секретаря постійної комісії.  
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

2. Про обрання заступника голови постійної комісії.  
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

3. Про план роботи постійної комісії на 2021 рік. 
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Про проєкт Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання. 
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
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нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

5.  Про проєкт Положення про помічника-консультанта депутата 
обласної Ради. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

6.  Про розгляд проєкту Положення про постійні комісії Чернівецької 
обласної ради та пропозиції депутатки обласної ради VIII скликання до проєкту 
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

7. Про внесення змін до складу комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини», затвердженої рішенням 24-ї сесії 
обласної ради V скликання від 25.11.2008 № 266-24/08 «Про відзнаку 
обласної ради «Почесний громадянин Буковини». 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

8. Про внесення змін до рішення 8-ї сесії обласної ради VII скликання 
від 27.10.2016р. №212-8/16 «Про Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» та цінний подарунок (годинник) Чернівецької 
обласної ради. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

9. Про Почесну грамоту Чернівецької обласної ради. 
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

10. Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Чернівецької обласної ради. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 
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11. Про затвердження Антикорупційної програми Чернівецької 
обласної ради на 2021-2025 роки. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

12. Про інформацію прокуратури Чернівецької області про результати 
діяльності органів прокуратури за підсумками роботи у 2020 році. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

13.  Про розгляд листа «Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська 
агенція регіонального розвитку». 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

14.  Про розгляд листа щодо внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 2020-2022 роки. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

15. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів обласної 
ради VIII скликання до Президента України, Кабінету міністрів України, 
Міністерства культури та інформаційної політики України,, Київської міської 
ради щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ найвищої державної 
нагороди - Героя України (посмертно). 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

16. Про розгляд клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України  

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

17. Про розгляд звернення представників громади Мамалигівської ОТГ 
Дністровського району Чернівецької області  

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
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нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

18.  Про розгляд листа Острицької сільської ради VIII скликання 
Чернівецького району Чернівецької  

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

19. Про розгляд звернення депутатів Тернопільської обласної ради. 
Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

20. Про розгляд заяви депутатки обласної ради VIII скликання Лесі 
ПАЛАГНЮК. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
1. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо кандидатури на посаду секретаря голови 
комісії. 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати секретарем постійної комісії питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності – Юлію 
ГРИЦКУ-АНДРІЄШ. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо кандидатури на посаду заступника голови 
комісії, постійна комісія 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
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правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності – Сергія 
РАТУШЕНКА. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про план роботи комісії на 2021 рік 

Вирішили: 
1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності на 2021 
рік, що додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про проєкту Положення про помічника-консультанта депутата 
обласної Ради, постійна комісія 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про Положення про 

помічника-консультанта депутата обласної Ради» на розгляд сесії обласної 
ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про проєкту «Про внесення змін до складу комісії з питань 
присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини» затвердженої 
рішенням 24-ї сесії обласної ради V скликання від 25.11.2008 № 266-24/08 
«Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Буковини», постійна 
комісія 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про внесення змін до складу комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини», затвердженої рішенням 24-ї сесії 
обласної ради V скликання від 25.11.2008 № 266-24/08 «Про відзнаку 
обласної ради «Почесний громадянин Буковини». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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6. Слухали Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо внесення змін до рішення 8-ї сесії обласної 
ради VII скликання від 27.10.2016 № 212-8/16 «Про Почесну відзнаку 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» та цінний подарунок 
(годинник) Чернівецької обласної ради. 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення 8-ї сесії обласної ради VII скликання від 27.10.2016 
№212-8/16 «Про Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» та цінний подарунок (годинник) Чернівецької обласної 
ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про Почесної грамоти Чернівецької 
обласної ради 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про Почесну грамоту 

Чернівецької обласної ради» на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про проєкт рішення «Про затвердження 
звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернівецької 
обласної ради» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків 
у діяльності Чернівецької обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
9. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
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відносин та антикорупційної діяльності про проєкт рішення «Про затвердження 
Антикорупційної програми Чернівецької обласної ради на 2021-2025 роки» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про затвердження Антикорупційної програми Чернівецької обласної 
ради на 2021-2025 роки. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
10. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про результати діяльності органів 
прокуратури за підсумками роботи у 2020 році 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
11. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про лист Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна від 29.01.2021 щодо вступу до 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна - 
Карпатська агенція регіонального розвитку» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкти рішення 

«Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та «Про 
припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати Україна». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
12. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про лист Чернівецького науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 19.01.2021 
№19/126/1-252-2021 про внесення змін до Регіональної програми профілактики 
правопорушень в Чернівецькій області на 2020-2022 роки. 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
розглянути лист Чернівецького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України від 19.01.2021 №19/126/1-252-2021 в 
межах наданих повноважень. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
13. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про проєкт рішення «Про звернення 
депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету 
міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Київської міської ради щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ найвищої 
державної нагороди - Героя України (посмертно), постійна комісія 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про звернення 

депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету 
міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Київської міської ради щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ найвищої 
державної нагороди - Героя України (посмертно) на розгляд сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
14. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про розгляд клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  

Виступили: Світлана ФОЧУК,Сергій РАТУШЕНКО 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання голови Новоселицької районної ради 

ветеранів щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  
від 03.09.2020 №18, №19, №20, №23 для належного оформлення відповідно до 
Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та Грамоту 
Верховної Ради України». 

3. Рекомендувати Новоселицькій районній раді ветеранів погодити 
вищезазначені клопотання з Новосельцькою обласною організацією ветеранів. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
15. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про звернення представників громади 
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Мамалигівської ОТГ Дністровського району Чернівецької області від 
18.01.2021 №КОЛ-09 та звернення депутатів Мамалигівської сільської ради від 
29.01.2021 №127 щодо внесення змін до адміністративно територіального 
устрою. 

Виступили: Світлана ФОЧУК,Сергій РАТУШЕНКО, Юлія ГРИЦКУ-
АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, 

Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про клопотання 
Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про відзначення активних 
учасників Революції Гідності взяти до відома. 

2) Підтримати клопотання Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука 
В.М. про відзначення активних учасників Революції Гідності. 

3) Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень поінформувати Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. 
про необхідність надання організаційному відділу виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради пакету документів, потрібних для виготовлення 
Почесних грамот Чернівецької обласної ради та Подяк голови Чернівецької 
обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
16. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про лист Острицької сільської ради VIII 
скликання Чернівецького району Чернівецької області щодо внесення змін в 
розпорядження КМУ від 06 травня 2020 року «Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» 

Виступили: Світлана ФОЧУК,Сергій РАТУШЕНКО, Юлія ГРИЦКУ-
АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути лист Острицької сільської ради від 09.02.2021 року № 259 в межах 
наданих повноважень та надати копії документів, які стали підставою 
формування Острицької об’єднаної територіальної громади . 

3. У разі необхідності проінформувати депутатів обласної ради на 
черговій сесії обласної ради. 

4. Про результати розгляду повідомити постійну комісію з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 



10 
 

17. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 
України Разумкова Д.О., голів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 
України щодо необхідності прийняття Закону України «Про територіальну 
оборону України» 

Виступили: Світлана ФОЧУК,Сергій РАТУШЕНКО, Юлія ГРИЦКУ-
АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
18. Про розгляд заяви депутатки обласної ради VIII скликання Лесі 

ПАЛАГНЮК. 
Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про заяву депутатки обласної ради VIII 
скликання Лесі ПАЛАГНЮК щодо зміни членства в постійній комісії, постійна 
комісія 

Вирішили: 
1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 

Оголосити перерву та продовжити засідання комісії 02.03.2021 на 14:00 год. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 

Продовження засідання комісії: 02.03.2021 року                                      каб.332 
 

Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, Сергій 
РАТУШЕНКО 
Перший заступник голови обласної ради - Микола ГУЙТОР 

 
1. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
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відносин та антикорупційної діяльності про проєкт Регламенту Чернівецької 
обласної ради VIII скликання  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 

Чернівецької обласної ради VIII скликання» на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

2. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про проєкт Положення про постійні 
комісії Чернівецької обласної ради та пропозиції депутатки обласної ради VIII 
скликання Оксани ПАЛІЧУК від 27.01.2021 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 

Чернівецької обласної ради VIII скликання» на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

3. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2021 рік, постійна комісія 

Вирішили: 
1. Затвердити план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік, що 

додається. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про план роботи Чернівецької 

обласної ради на 2021 рік» на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 
 

Голова постійної комісії         Світлана ФОЧУК 
 
 
Секретар засідання комісії           Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 1 
 
26 лютого 2021                               м. Чернівці 

 
Про обрання заступника  
голови постійної комісії  
 

Обговоривши пропозицію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо кандидатури на посаду заступника голови 
комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності – Сергія 
РАТУШЕНКА. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 2 
 
26 лютого 2021                               м. Чернівці 

 
Про обрання секретаря 
постійної комісії  
 

Обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 
питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності щодо кандидатури на посаду секретаря комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати секретарем постійної комісії питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності – Юлію 
ГРИЦКУ-АНДРІЄШ. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 3 
 
26 лютого 2021                              м. Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії  
на 2021 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 

постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про план роботи комісії на 2021 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності на 2021 
рік, що додається. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 4 
 
02 березня 2021                               м. Чернівці 
 
Про проєкт Регламенту Чернівецької 
обласної ради VIII скликання 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт Регламенту Чернівецької обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 

Чернівецької обласної ради VIII скликання» на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 5 
 
26 лютого 2021                                   м.Чернівці 
 
Про проєкт Положення про  
помічника-консультанта  
депутата обласної Ради 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт Положення про помічника-
консультанта депутата обласної Ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про Положення про 

помічника-консультанта депутата обласної Ради» на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 6 
 
02 березня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд проєкту Положення про 
про постійні комісії Чернівецької  
обласної ради та пропозиції депутатки 
обласної ради VIII скликання до  
проєкту Положення про постійні  
комісії Чернівецької обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт Положення про постійні комісії 
Чернівецької обласної ради та пропозиції депутатки обласної ради VIII 
скликання Оксани ПАЛІЧУК від 27.01.2021 до, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Положення про 

постійні комісії Чернівецької обласної ради» зі змінами та доповненнями на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 7 
 
26 лютого 2021                               м.Чернівці 
 
Про внесення змін до складу комісії  
з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини», 
затвердженої рішенням 24-ї сесії 
обласної ради V скликання від 
25.11.2008 № 266-24/08 «Про відзнаку 
обласної ради «Почесний громадянин 
Буковини» 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт рішення «Про внесення змін до 
складу комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини» 
затвердженої рішенням 24-ї сесії обласної ради V скликання від 25.11.2008 
№ 266-24/08 «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Буковини», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про внесення змін до складу комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини», затвердженої рішенням 24-ї сесії 
обласної ради V скликання від 25.11.2008 № 266-24/08 «Про відзнаку 
обласної ради «Почесний громадянин Буковини». 

 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 8 
 
26 лютого 2021                               м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 
8-ї сесії обласної ради VII скликання 
від 27.10.2016 № 212-8/16 «Про Почесну 
відзнаку Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
та цінний подарунок (годинник)  
Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань місцевого 
самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності щодо 
внесення змін до рішення 8-ї сесії обласної ради VII скликання від 27.10.2016 
№ 212-8/16 «Про Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» та цінний подарунок (годинник) Чернівецької обласної ради, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення 8-ї сесії обласної ради VII скликання від 27.10.2016 
№212-8/16 «Про Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» та цінний подарунок (годинник) Чернівецької обласної 
ради». 

 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 9 
 
26 лютого 2021                                   м.Чернівці 
 
Про Почесну грамоту  
Чернівецької обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши Почесної грамоти Чернівецької обласної 
ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про Почесну грамоту 

Чернівецької обласної ради» на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 10 
 
26 лютого 2021                                   м.Чернівці 
 
Про затвердження звіту за 
результатами оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Чернівецької 
обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження звіту за 
результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернівецької обласної 
ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків 
у діяльності Чернівецької обласної ради». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 11 
 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про затвердження Антикорупційної 
програми Чернівецької обласної ради 
на 2021-2025 роки 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Антикорупційної програми Чернівецької обласної ради на 2021-2025 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати на розгляд сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про затвердження Антикорупційної програми Чернівецької обласної 
ради на 2021-2025 роки. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 12 
 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про інформацію прокуратури  
Чернівецької області про результати 
діяльності органів прокуратури  
за підсумками роботи у 2020 році 
 

Заслухавши та обговоривши результати діяльності органів прокуратури 
за підсумками роботи у 2020 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 13 
 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд листа  
«Єврорегіон Карпати Україна –  
Карпатська агенція регіонального  
розвитку»  
 

Заслухавши та обговоривши лист Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна від 29.01.2021 щодо вступу до 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна - 
Карпатська агенція регіонального розвитку», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкти рішення 

«Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та «Про 
припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати Україна». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 14 
 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд листа щодо внесення змін  
до Регіональної програми профілактики  
правопорушень в Чернівецькій області  
на 2020-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши лист Чернівецького науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України від 19.01.2021 
№19/126/1-252-2021 про внесення змін до Регіональної програми профілактики 
правопорушень в Чернівецькій області на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути лист Чернівецького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України від 19.01.2021 №19/126/1-252-2021 в 
межах наданих повноважень. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 

діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 15 
26 лютого 2021                                   м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення  
«Про звернення депутатів обласної ради  
VIII скликання до Президента України,  
Кабінету міністрів України, Міністерства культури 
та інформаційної політики України, Київської міської ради  
щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ 
найвищої державної нагороди - Героя України (посмертно) 
 

Заслухавши та обговоривши проєкт рішення «Про звернення депутатів 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету міністрів 
України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Київської 
міської ради щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ найвищої державної 
нагороди - Героя України (посмертно), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про звернення 

депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету 
міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Київської міської ради щодо присудження Іванові МИКОЛАЙЧУКУ найвищої 
державної нагороди - Героя України (посмертно) на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 16 
 

26 лютого 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо 
Нагородження Почесними  
Грамотами Верховної Ради України 

 
Розглянувши клопотання голови Новоселицької районної ради ветеранів 

щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  
від 03.09.2020 №18, №19, №20, №23, постійна комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання голови Новоселицької районної ради ветеранів 

щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  
від 03.09.2020 №18, №19, №20, №23 для належного оформлення відповідно до 
Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та Грамоту 
Верховної Ради України». 

3. Рекомендувати Новоселицькій районній раді ветеранів погодити 
вищезазначені клопотання з Чернівецькою обласною організацією ветеранів. 

 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 17 
 

26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення представників 
громади Мамалигівської ОТГ  
Дністровського району Чернівецької області 
 

Розглянувши та обговоривши звернення представників громади 
Мамалигівської ОТГ Дністровського району Чернівецької області  
від 18.01.2021 №КОЛ-09 та звернення депутатів Мамалигівської сільської ради 
від 29.01.2021 №127 щодо внесення змін до адміністративно територіального 
устрою, постійна комісія   

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути звернення представників громади Мамалигівської ОТГ 
Дністровського району Чернівецької області від 18.01.2021 №КОЛ-09, 
звернення депутатів Мамалигівської сільської ради від 29.01.2021 №127 
в межах наданих повноважень та надати копії документів, що стали підставою 
прийняття рішення субрегіонального рівня щодо територій Чернівецької 
області. 

3. У разі необхідності проінформувати депутатів обласної ради на 
черговій сесії обласної ради. 

4. Про результати розгляду повідомити постійну комісію з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 18 
 

26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 

Про розгляд листа Острицької 
сільської ради VIII скликання  
Чернівецького району Чернівецької області  
 

Розглянувши та обговоривши лист Острицької сільської ради VIII 
скликання Чернівецького району Чернівецької області щодо внесення змін в 
розпорядження КМУ від 06 травня 2020 року «Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області», 
постійна комісія   

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути лист Острицької сільської ради від 09.02.2021 року № 259 в межах 
наданих повноважень та надати копії документів, які стали підставою 
формування Острицької об’єднаної територіальної громади . 

3. У разі необхідності проінформувати депутатів обласної ради на 
черговій сесії обласної ради. 

4. Про результати розгляду повідомити постійну комісію з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 19 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 
України Разумкова Д.О., голів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді 
України щодо необхідності прийняття Закону України «Про територіальну 
оборону України», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 20 
26 лютого 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутатки  
обласної ради VIII скликання  
Лесі ПАЛАГНЮК  
 

Заслухавши та обговоривши заяву депутатки обласної ради VIII 
скликання Лесі ПАЛАГНЮК щодо зміни членства в постійній комісії, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 21 
 
02 березня 2021                              м. Чернівці 
 
Про план роботи Чернівецької  
обласної ради на 2021 рік 

 
Заслухавши та обговоривши план роботи Чернівецької обласної ради на 

2021 рік, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Затвердити план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік, що 
додається. 

2. Внести відповідний проєкт рішення «Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2021 рік» на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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