
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
 

ПРОТОКОЛ № 27/14 

 засідання постійної комісії 
 
Від 08.12.2014 року 

 
 

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.Придій, Г.Жаровська,  

Т.Гуцуляк, М.Павлюк, М.Салагор. 
А.Божеску. 

Запрошені :   
Дякова А.А. –В.о. директора Департаменту фінансів ОДА; 

                                  Н.Б. Малько – начальник міжнародного співробітництва та  
                                                             інвестицій ОДА; 
                                  Білоус Н.В. – спеціаліст управління Дністровсько- 
                                                          Прутського БУВР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок денний : 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради  "Про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року". 

Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М. 

2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік". 

Інформує: Є.М.Пушко-Цибуляк 

3. Про хід виконання робіт:  

з розбудови пунктів пропуску «Дяківці», «Красноїльськ» в рамках 
великомасштабного проекту «Облаштування міжнародних автомобільних 
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»; 

створення інформаційної системи оповіщення населення про рівень води 
під час повеней. 

Інформує:Малько Н.Б.; Дзюба Я.В. 

4. Про розгляд проекту плану роботи обласної ради на 2015 рік. 
        Інформує: Куліш В.І. 

5. Про затвердження плану роботи постійної комісії з правових питань, 
міжетнічних відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної 
діяльності на 2015 рік (додається). 
        Інформує: Куліш В.І. 
 

Голосували :     "за" -  ; "проти" -   ; "утримались" -    

У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Жара М.М., секретарем даного 
засідання вважати Павлюка М.В. 

Голосували :     "за" -  ; "проти" -   ; "утримались" -    
 
І. Слухали: 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради  "Про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року". 

Інформує: Дякова А.А. 
1.  Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 

рішення обласної ради «Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 



року» для розгляду на черговій сесії обласної ради.  

Голосували :     "за" -   7 ; "проти" - 0  ; "утримались" -0   . 
 
IІ. Слухали: 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік". 

Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:   

2.  Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» для розгляду на черговій сесії обласної ради.  

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" -  0 . 

III. Слухали: 

Про хід виконання робіт:  

з розбудови пунктів пропуску «Дяківці», «Красноїльськ» в рамках 
великомасштабного проекту «Облаштування міжнародних автомобільних 
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»; 

створення інформаційної системи оповіщення населення про рівень води 
під час повеней. 
Інформують:Малько Н.Б.; Білоус Н.В. 
 
Вирішили:   
        3. Заслухану інформацію з розбудови пунктів пропуску «Дяківці», 
«Красноїльськ» в рамках великомасштабного проекту «Облаштування 
міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», 
«Дяківці»взяти до відома. Звернутися до Президента України, Кабінету 
Міністрів України із відповідним рішенням сесії щодо виділення коштів в 
рамках реалізації проекту. 
 

        Інформацію щодо виконання робіт про створення інформаційної 
системи оповіщення населення про рівень води під час повеней взяти до 
відома. 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" -  0 ; "утримались" -0   . 
 

IV. Слухали: 



4. Про розгляд проекту плану роботи обласної ради на 2015 рік. 
        Інформує: Куліш В.І. 
 
Вирішили:   
4. Схвалити проект плану роботи обласної ради на 2015 рік. 
 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" -  0 ; "утримались" - 0  . 

V. Слухали: 

Про затвердження плану роботи постійної комісії з правових питань, 
міжетнічних відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної 
діяльності на 2015 рік. 
        Інформує: Куліш В.І. 
 
Вирішили:   
5. Схвалити проект плану роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Звернутися до керівництва обласної ради із пропозицією щодо обов’язкового 
розгляду на постійній комісії з правових питань, міжетнічних відносин, 
транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності проектів 
рішень про затвердження обласних, цільових, комплексних програм.  
 
При внесенні проекту рішення про затвердження Стратегії регіонального 
розвитку Чернівецької області внести зміни до плану роботи та передбачити 
розгляд зазначеної програми на засіданні комісії. 

Голосували :     "за" -  7  ; "проти" - 0  ; "утримались" -   0. 
 
 
Голова постійної комісії                                                             В.Куліш 
 
Секретар постійної комісії                                                         М. Павлюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
8 грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про виконання обласного бюджету  
за 9 місяців 2014 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Пушко-Цибуляк Є.М. – 

директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців 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 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
8 грудня 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 внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік», комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» для розгляду на черговій сесії обласної ради.  

 
 
Голова постійної комісії                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
8 грудня 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. 
    1.1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України із 
відповідним рішенням сесії щодо виділення коштів в рамках реалізації 
проекту. 
 
     2. Інформацію Білоус Н.В. щодо створення інформаційної системи 
оповіщення населення про рівень води під час повеней, взяти до відома. 
 
Голова постійної комісії                                                                         В. Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

  
8 грудня 2014 року                                                                                    м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК 

 
 
Про план роботи обласної ради 
на 2015 рік 

 
 
Розглянувши проект плану роботи обласної ради обговоривши 

пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради 
на 2015, постійна комісія  

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Схвалити план роботи обласної ради на 2015 рік та винести відповідний 

проект рішення для затвердження на черговій сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                     В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

  
8 грудня 2014 року                                                                                    м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК 

 
 
Про план роботи комісії  
на 2015 рік 

 
 
Розглянувши проект плану роботи обласної ради обговоривши 

пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради 
на 2015, постійна комісія  

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Схвалити план роботи постійної комісії з правових питань, 

міжетнічних відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної 
діяльності на 2015 рік (додається). 
        2. Звернутися до керівництва обласної ради із пропозицією щодо 
обов’язкового розгляду на постійній комісії з правових питань, міжетнічних 
відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності 
проектів рішень про затвердження обласних, цільових, комплексних програм.  
 
        3. При внесенні проекту рішення про затвердження Стратегії 
регіонального розвитку Чернівецької області внести зміни до плану роботи та 
передбачити розгляд зазначеної програми на засіданні комісії. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                                     В.Куліш 


	Протокол
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	виконання 9 місяців
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	Зміни до бюджету
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	Малько - Дзюба
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	план роботи ради на 2015
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	5 Висновок План роботи комісії на 2015 КУЛІШ
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


