
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 38 

9 вересня 2014 р. м. Чернівці 
12.00 каб.№ 339  

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Заступник голови постійної комісії: Бурдейний Ю.І. 
Секретар постійної комісії: - 
Член комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Житарюк Н.В. – заступник начальника – прес-секретар інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Андрєєва О.Т. – головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Відповідно до пункту 10 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» секретарем засідання обрано Бурдейного Ю.І. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

Порядок денний:  
 

 1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року. 
 2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 

 3.Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 
першому заступнику голови Чернівецької обласної ради. 

4. Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 
Ради України Палія Юрія Васильовича. 

5. Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 
Ради України Іфтодія А.Г. 

6. Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади. 

7. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради. 
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Голосували порядок денний комісії. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
1. Слухали: Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання 
обласного бюджету за перше півріччя 2014 року. 
  Виступили: Куцак М.І., Бурдейний Ю.І. 
 Вирішили: 

1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного 
бюджету за перше півріччя 2014 року взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Куцак М.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про присвоєння рангу 
посадової особи місцевого самоврядування першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради. 

Виступили: Куцак М.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про присвоєння рангу 
посадової особи місцевого самоврядування першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про 
клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України 
Палія Ю. В. 

Виступили: Яценюк Ф.С., Куцак М.І., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання  щодо 
нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Палія Ю. В.  взяти 
до відома. 

2. Підготувати проект рішення до розгляду на черговій сесії обласної 
ради «Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 
Ради України Палія Ю. В.». 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання  щодо 
нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Іфтодія А.Г. 

Виступили: Куцак М.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання  щодо 
нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Іфтодія А.Г.  взяти 
до відома. 

2. Підготувати проект рішення до розгляду на черговій сесії обласної 
ради  «Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 
Ради України Іфтодія А.Г.» 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо 
реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади. 

Виступили: Куцак М.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. Про інформацію 
щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про 
інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх 
сесіях обласної ради. 

Виступили: Куцак М.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо 
реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                           Ю.Бурдейний 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 1/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про виконання обласного 
бюджету за перше 
півріччя 2014 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк 
Є.М. про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання 
обласного бюджету за перше півріччя 2014 року взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 2/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до 
 обласного бюджету на 2014 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк 
Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін 
до обласного бюджету на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 3/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про присвоєння рангу посадової 
особи місцевого самоврядування 
першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування першому заступнику голови Чернівецької обласної ради, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про присвоєння 
рангу посадової особи місцевого самоврядування першому заступнику 
голови Чернівецької обласної ради взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 4/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про  клопотання  щодо 
нагородження Почесною 
Грамотою Верховної Ради 
України Палія Ю. В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою 
Верховної Ради України Палія Ю. В., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання  
щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Палія 
Ю. В.  взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення до розгляду на черговій сесії 
обласної ради «Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою 
Верховної Ради України Палія Ю. В.» 

 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 5/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про клопотання  щодо 
нагородження Почесною 
Грамотою Верховної Ради 
України Іфтодія А.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою 
Верховної Ради України Іфтодія А.Г., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання  
щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Іфтодія 
А.Г.  взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення до розгляду на черговій сесії 
обласної ради  «Про клопотання  щодо нагородження Почесною Грамотою 
Верховної Ради України Іфтодія А.Г.» 

 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 6/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. Про інформацію 
щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 7/38 

 

9 вересня  2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що 
внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію 
щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях 
обласної ради взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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