
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 41 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
14.00 каб.№ 334  

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Заступник голови постійної комісії: Бурдейний Ю.І. 
Секретар постійної комісії: - Палій В.М. 
Член комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Курко Я.С. – перший заступник голови обласної ради. 
Мельник Р.В. – депутат обласної ради VI скликання. 
Дякова А.А. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 
Житарюк Н.В. – заступник начальника – прес-секретар інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Головатий І.Р. – заступник начальника організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 

Порядок денний:  
 

1. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік». 

 
2. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про виконання 

обласного бюджету за 9 місяців 2014 року». 
 

3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики. 

 
4. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

 
5. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 

попередніх сесіях обласної ради. 
 

6. Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади. 
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7. Про розгляд заяви депутата обласної ради М.Мігайчука. 

 
8. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 

рішення 1-ї сесії обласної ради VI скликання від 02.12.2010 № 8-1/10 
«Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» зі змінами» (щодо заяви депутата М.Мігайчука). 

 
9. Про розгляд подання генерального директора обласної філармонії від 

15.09.2014 № 198 щодо нагородження Заслуженого академічного 
Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка 
Грамотою Верховної Ради україни. 

 
10. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» до 

депутатів Чернівецької обласної ради від 10.06.2014. 
 

11. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VI скликання від 02.12.2010 № 10-1/10 
«Про утворення колегії Чернівецької обласної ради» із змінами та 
доповненнями» (введення до складу колегії Юлика Сергія Дмитровича). 

 
12. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про проведення звітів 

депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання за 2014 рік». 
 

Голосували порядок денний комісії. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту  фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін 
до обласного бюджету на 2014 рік. 
 Виступили: Куцак М.І., Бурдейний Ю.І. 
 Вирішили: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни 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. 

2. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту  фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.  

Виступили: Палій В.М., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни 
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року взяти до відома. 
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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 Куцака М.І. про план 
роботи постійної комісії на 2015 рік.  

Виступили: Куцак М.І., Мельник Р.В. 
Вирішили: 

Погодити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики на 2015 рік (додається). 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.  

Виступили: Яценюк Ф.С., Куцак М.І., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2015 рік взяти до відома. 

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

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради.  

Виступили: Куцак М.І., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про 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. 

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

Виступили: Палій В.М. 
Вирішили: 

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

2. Враховуючи кадрові зміни у керівництві держави повторно 
звернутися депутатам обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо можливості передбачити Чернівецькій області кошти 
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для будівництва сучасного пульмофтизіатричного центру (попереднє рішення 
28-ї сесії обласної ради VI скликання від 26.09.2014 № 113-28/14). 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд заяви 
депутата обласної ради Мігайчука М.М. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд заяви 
депутата обласної ради Мігайчука М.М. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення щодо заяви депутата обласної ради Мігайчука 
М.М. на засіданні постійної комісії після закінчення розгляду справи за 
позовом Мігайчука М.М. у суді. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010 № 8-1/10 "Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради" із 
змінами. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради" із змінами взяти до відома. 

2. Проект рішення сесії з цього питання розглянути на засіданні 
постійної комісії після закінчення розгляду справи за позовом Мігайчука М.М. 
у суді. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Заслуженого академічного 
Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка.  

Виступили: Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Заслуженого академічного 
Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка взяти до 
відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про 
клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 
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Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені 
Андрія Кушніренка". 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про звернення 
Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» до депутатів Чернівецької 
обласної ради від 10.06.2014. 

Виступили: Бурдейний Ю.І., Палій В.М. 
Вирішили: 

 Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про звернення 
Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» до депутатів Чернівецької 
обласної ради від 10.06.2014 взяти до відома. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

11. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010 № 10-1/10 "Про 
утворення колегії Чернівецької обласної ради" із змінами та доповненнями". 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 10-1/10 "Про утворення колегії Чернівецької обласної ради" із змінами та 
доповненнями" взяти до відома. 

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

12. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про проведення звітів 
депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання за 2014 рік. 

Виступили: Палій В.М., Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І.,  
Вирішили: 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про проведення звітів 
депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання за 2014 рік взяти до відома. 

2. Внести проект рішення з цього питання на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                    В.Палій 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 1/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації  
Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової Анжели 
Анатоліївни 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 № 2/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2014 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації  
Дякової Анжели Анатоліївни про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової Анжели 
Анатоліївни про виконання обласного бюджету за 9 місяців 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 № 3/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про план роботи постійної 
комісії на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про план роботи постійної комісії на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики на 2015 рік (додається). 
 
 
 

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 № 4/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про план роботи 
Чернівецької обласної ради 
на 2015 рік 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про план 

роботи Чернівецької обласної ради на 2015 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 № 5/41 

 

4 грудня 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 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 6/41 

 

4 грудня 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. Враховуючи кадрові зміни у керівництві держави повторно 
звернутися депутатам обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо можливості передбачити Чернівецькій області 
кошти для будівництва сучасного пульмофтизіатричного центру 
(попереднє рішення 28-ї сесії обласної ради VI скликання від 26.09.2014 № 
113-28/14). 

 
 
 

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 № 7/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
 
Про розгляд заяви депутата обласної 
ради Мігайчука М.М. 
 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд заяви депутата обласної ради Мігайчука М.М., 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
заяви депутата обласної ради Мігайчука М.М. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення щодо заяви депутата обласної ради Мігайчука 
М.М. на засіданні постійної комісії після закінчення розгляду справи за 
позовом Мігайчука М.М. у суді. 

 
 
 

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 № 8/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
 
Про внесення змін до рішення 1-ї 
сесії обласної ради VI скликання від 
02.12.2010 № 8-1/10 «Про утворення 
та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради зі 
змінами 
 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 02.12.2010 № 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної ради" із змінами, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення 
змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької 
обласної ради" із змінами взяти до відома. 

2. Проект рішення сесії з цього питання розглянути на засіданні 
постійної комісії після закінчення розгляду справи за позовом Мігайчука 
М.М. у суді. 

 
 

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 № 9/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про клопотання щодо нагородження 
Грамотою Верховної Ради України 
Заслуженого академічного 
Буковинського ансамблю пісні і 
танцю імені Андрія Кушніренка 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 
України Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю 
імені Андрія Кушніренка, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання 
щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Заслуженого 
академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія 
Кушніренка взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про 
клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 
Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені 
Андрія Кушніренка". 

 
 
 

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 № 10/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
 
Про розгляд звернення 
Чернівецького обласного об’єднання 
«Майдан» до депутатів Чернівецької 
обласної ради від 10.06.2014 
 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про звернення Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» 
до депутатів Чернівецької обласної ради від 10.06.2014, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про звернення 
Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» до депутатів Чернівецької 
обласної ради від 10.06.2014 взяти до відома. 

 
 
 

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 № 11/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної 
ради VІ скликання від 
02.12.2010 № 10-1/10 "Про 
утворення колегії 
Чернівецької обласної ради" 
із змінами та доповненнями 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 02.12.2010 № 10-1/10 "Про утворення колегії Чернівецької 
обласної ради" із змінами та доповненнями", постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення 
змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 10-1/10 "Про утворення колегії Чернівецької обласної ради" із змінами 
та доповненнями" 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 № 12/41 

 

4 грудня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про проведення звітів 
депутатів Чернівецької 
обласної ради VІ скликання за 
2014 рік 
 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради  
VІ скликання за 2014 рік, постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про проведення 
звітів депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання за 2014 рік взяти 
до відома. 

2. Внести проект рішення з цього питання на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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