УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

ПРОТОКОЛ № 26 –___ /14
засідання постійної комісії

23.09.2014 року (17-00)

Грушевського,1каб.№301

Всього членів комісії : 10
В.Куліш, А.Божеску, Т.Гуцуляк, М.Жар, Г.Жаровська,
І.Кібіч, М.Павлюк, Г.Придій, М.Салагор, С.Столяр.
Присутні на засіданні : 6
В.Куліш, Г.Жаровська, М.Салагор,
М.Павлюк, Г.Придій, А.Божеску
Запрошені :
Дякова Анжела Анатолієвна – заступник Директора Департаменту фінансів
ОДА;

Малько Неля Борисівнаспівробітництва та інвестицій;
Дзюба Ян Вікторович - БУВР

начальник

управління

міжнародного

Порядок денний :
1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за
перше півріччя 2014 року ".
Інформує: Дякова А.А.
2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014
рік».
Інформує: Дякова А.А.
3. Про розгляд листа Чернівецького обласного об’єднання «Майдан»
щодо заборони використання салютів, феєрверків і піротехнічних засобів під
час проведення масових заходів
Інформує: Жаровська Г.П.
4. Про розгляд звернення депутатів Волинської обласної ради, прийняте
на пленарному засіданні 18 сесії VI скликання 5 березня 2014 року щодо
вшанування пам’яті українців – жертв депортації з території Польської
Народної Республіки у 1944-1951р.р.
Інформує: Жаровська Г.П.
5. Про розгляд прохання Климовича В.В. щодо відстоювання інтересів
всіх місцевих громад.
Інформує: Куліш В.І.
6. Про хід виконання робіт з розбудови пунктів пропуску «Дяківці»,
«Красноїльськ» в рамках великомасштабного проекту «Облаштування
міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів «Красноїльськ»,
«Дяківці» та створення інформаційної системи оповіщення населення про
рівень води під час повеней.
Інформує: Малько Н.Б.; Дзюба Я.В.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0

У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Жара М.М., обов’язки

секретаря даного засідання покласти на Павлюка М.В.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перше
півріччя 2014 року ".
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2014 року " для розгляду на сесії обласної ради.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .

ІІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014
рік».
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2014 рік» та запропонувати внести його на розгляд
сесії обласної ради.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .

ІІІ. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» щодо
заборони використання салютів, феєрверків і піротехнічних засобів під час
проведення масових заходів.
Виступили: Жаровська Г.П.

Вирішили: Підтримати звернення Чернівецького обласного об’єднання
«Майдан» щодо заборони використання салютів, феєрверків і піротехнічних
засобів під час проведення масових заходів.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .

IV. Слухали:
Про розгляд звернення депутатів Волинської обласної ради, прийняте на
пленарному засіданні 18 сесії VI скликання 5 березня 2014 року щодо
вшанування пам’яті українців – жертв депортації з території Польської
Народної Республіки у 1944-1951р.р.
Виступили: Жаровська Г.П.;
Божеску А.В. – запропонувала звернення взяти до відома;
Салагор М.М. – запропонував підтримати звернення;
Вирішили:
Звернення депутатів Волинської обласної ради, прийняте на пленарному
засіданні 18 сесії VI скликання 5 березня 2014 року щодо вшанування пам’яті
українців – жертв депортації з території Польської Народної Республіки у
1944-1951р.р.підтримати.
Голосували :

"за" -5 ; "проти" - 0 ; "утримались" -1 .

5. Слухали:
Про розгляд прохання Климовича В.В. щодо відстоювання інтересів всіх
місцевих громад.
Виступили: Жаровська Г.П.
Салагор М.М.- запропонував зняти з розгляду звернення Климовича В.В. з
огляду на необґрунтованість порушеного питання.
Вирішили:
Лист Климовича В.В. щодо відстоювання інтересів всіх місцевих громад
зняти з розгляду.
Голосували : "за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .
6. Слухали:
Про хід виконання робіт з розбудови пунктів пропуску «Дяківці»,
«Красноїльськ» в рамках великомасштабного проекту «Облаштування
міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів «Красноїльськ»,

«Дяківці» та створення інформаційної системи оповіщення населення про
рівень води під час повеней.
Виступили: Малько Н.Б.; Дзюба Я.В.
Салагор М.М. – запропонував інформацію Малько Н.Б. взяти до відома.
Жаровська Г.П. – за наслідками інформації Дзюби Я.В. запропонувала
заслухати пояснення начальника Державної фінансової інспекції у
Чернівецькій області щодо висновків проведеної перевірки в ході реалізації
проекту створення інформаційної системи оповіщення.
Вирішили:
1.Інформацію Малько Н.Б. щодо виконання робіт з розбудови пунктів
пропуску «Дяківці», «Красноїльськ» в рамках великомасштабного проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», взяти до відома.
2. Інформацію Дзюби Я.В. щодо створення інформаційної системи
оповіщення населення про рівень води під час повеней, взяти до відома.
2.1. Заслухати пояснення начальника Державної фінансової інспекції у
Чернівецькій області щодо висновків проведеної перевірки в ході реалізації
проекту створення інформаційної системи оповіщення населення про рівень
води під час повеней на наступному засіданні постійної комісії.
2.2. Винести дане питання на розгляд наступної сесії обласної ради.
Голосували :

"за" - 6 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

В. Куліш

М. Павлюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про виконання обласного бюджету
за І півріччя 2014 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Пушко-Цибуляк Є.М. –
директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації про
виконання обласного бюджету за І півріччя 2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання
обласного бюджету за І півріччя 2014 року ” та запропонувати внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію Пушко-Цибуляк Є.М. –
директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо
проекта рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на
2014 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014
рік» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд листа Чернівецького
обласного об’єднання «Майдан»
Заслухавши та обговоривши інформацію Куліша В.І. щодо заборони
використання салютів, феєрверків і піротехнічних засобів під час проведення
масових заходів, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення Чернівецького обласного об’єднання «Майдан»
щодо заборони використання салютів, феєрверків і піротехнічних засобів під
час проведення масових заходів до завершення антитерористичної операції
на сході України.

Голова постійної комісії

В.І.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення депутатів
Волинської обласної ради щодо
пам’яті українців – жертв депортації з
території
Польської
Народної
Республіки у 1944-1951р.р.
Розглянувши звернення депутатів Волинської обласної ради, прийняте
на пленарному засіданні 18 сесії VI скликання 5 березня 2014 року щодо
вшанування пам’яті українців – жертв депортації з території Польської
Народної Республіки у 1944-1951р.р., постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Звернення депутатів Волинської обласної ради від 5 березня 2014 року
№24/21 щодо вшанування пам’яті українців – жертв депортації з території
Польської Народної Республіки у 1944-1951р.р., надіслане управлінням
культури Чернівецької обласної державної адміністрації в порядку
інформування, взяти до відома.

Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення
Климовича В.В.

Розглянувши звернення Климовича В.В. з питань децентралізації
повноважень щодо природно-заповідного фонду від Міністерства екології та
природних ресурсів та заборони створення Державного агентства заповідної
справи, комісія
ВИРІШИЛА:
Звернення Климовича В.В. з питань децентралізації повноважень щодо
природно-заповідного фонду від Міністерства екології та природних ресурсів
та заборони створення Державного агентства заповідної справи, зняти з
розгляду, в зв’язку з

Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних
відносин, транскордонного співробітництва та
антикорупційної діяльності

23 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про хід виконання робіт з розбудови
пунктів пропуску «Дяківці», «Красноїльськ»
в рамках великомасштабного проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ»,
«Дяківці» та створення інформаційної системи
оповіщення населення про рівень води під час повеней.
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання робіт з
розбудови пунктів пропуску «Дяківці», «Красноїльськ» в рамках
великомасштабного проекту «Облаштування міжнародних автомобільних
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці» та створення
інформаційної системи оповіщення населення про рівень води під час
повеней, комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію Малько Н.Б. щодо виконання робіт з розбудови пунктів
пропуску «Дяківці», «Красноїльськ» в рамках великомасштабного проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», взяти до відома.
2. Інформацію Дзюби Я.В. щодо створення інформаційної системи
оповіщення населення про рівень води під час повеней, взяти до відома.
2.1. Заслухати пояснення начальника Державної фінансової інспекції у
Чернівецькій області щодо зауважень за наслідками проведеної перевірки
виявлених в ході реалізації проекту створення інформаційної системи
оповіщення населення про рівень води під час повеней, на наступному
засіданні постійної комісії.
2.2. Винести дане питання на розгляд наступної сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

В. Куліш

