
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 45 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
11.00 каб.№ 331  

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Секретар постійної комісії: - Палій В.М. 
Член комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Маніліч В.М. – заступник голови обласної ради. 
Борець М.Я. – керуючий справами обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради. 
Унгуряну В.М. – начальника інформаційно-аналітичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
Житарюк Н.В. – заступник начальника – прес-секретар інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Сідляр І.А. – в.о.директора Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації. 
Кіндрат В.Р. – заступник директора – начальник бюджетного управління 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Надія (Бабинська) Вірна – журналіст. 
Головатий І.Р. – заступник начальника організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Порядок денний:  
 

На розгляд постійної комісії надійшло 11 документів: 
 

1. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2015 рік. 
4. 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». 
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5. Про виключення з плану роботи обласної ради на 2015 рік питання 

«Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми «Питна вода 
Чернівецької області на 2011-2020 роки» (надійшло 28.01.2015). 

6. Про внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 
2015 рік. 

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

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

9. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» з питань змін до Регламенту Чернівецької 
обласної ради. 

10. Про надання інформації депутату Шешуру Я.М. щодо присутності 
депутатів в минулому році на сесіях обласної ради та публікації її в ЗМІ. 

11. Про проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради VI 
скликання за 2014 рік. 
 
 Голова постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики Куцак М.І. запропонував змінити порядок розгляду питань 
порядку денного, враховуючи зайнятість доповідачів, а саме, питання 9 розглянути 
третім, відповідно питання 3 порядку денного розглянути четвертим. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
Голосували порядок денний комісії з 11 питань: 

1. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
3. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації ВГО 

«Громадянська мережа «ОПОРА» з питань змін до Регламенту Чернівецької 
обласної ради. 

4. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2015 рік. 

5. 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». 

6. Про виключення з плану роботи обласної ради на 2015 рік питання 
«Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми «Питна вода 
Чернівецької області на 2011-2020 роки» (надійшло 28.01.2015). 

7. Про внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 
2015 рік. 

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

9. Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади. 
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10. Про надання інформації депутату Шешуру Я.М. щодо присутності 

депутатів в минулому році на сесіях обласної ради та публікації її в ЗМІ. 
11. Про проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради VI 

скликання за 2014 рік. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 

1. Слухали: Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 
управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата 
В.Р. про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
  Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
 Вирішили: 

1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 
управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата 
В.Р. про виконання обласного бюджету за 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 – начальника бюджетного 
управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата 
В.Р. про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 

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

1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 
управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата 
В.Р. про внесення змін до обласного бюджету 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. 

 
3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
звернення Чернівецької обласної організації ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» з питань змін до Регламенту Чернівецької обласної ради. 
 Виступили: Єлєніч М.О., Надія (Бабинська)Вірна, Маніліч В.М., Куцак 
М.І., Яценюк Т.С., Палій В.М. 
 Вирішили: 
 1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
звернення Чернівецької обласної організації ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» з питань змін до Регламенту Чернівецької обласної ради взяти до 
відома. 
 2. Врахувати пропозиції Чернівецької обласної організації ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» щодо внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради. Рекомендувати депутатам обласної ради разом з 
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виконавчим апаратом обласної ради опрацювати вказані пропозиції та 
підготувати відповідний проект рішення сесії обласної ради про внесення змін 
до Регламенту Чернівецької обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали: Інформацію в.о.директора Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік.  

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

1. Інформацію в.о.директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області 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 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» 
(Юлик С.Д., Ванзуряк Р.С., Фищук О.Г.). 
 Виступили: Яценюк Ф.С., 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 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» 

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. про виключення з 
плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік питання "Про хід 
виконання у 2014 році Комплексної програми "Питна вода Чернівецької області 
на 2011-2020 роки". 

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 виключення з 
плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік питання "Про хід 
виконання у 2014 році Комплексної програми "Питна вода Чернівецької області 
на 2011-2020 роки" взяти до відома. 

2. Розглянувши клопотання Управління житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації щодо виключення окремих 
питань з плану роботи обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 30-ї 
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сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 171-30/14, постійною 
комісією пропонується: 

2.1. Вилучити із плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік в 
пункті 7 розділу «Питання, що плануються до розгляду на пленарних 
засіданнях сесій обласної ради» наступне питання: «Про хід виконання у 2014 
році Комплексної програми «Питна вода Чернівецької області на 2011-2020 
роки».  
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.  

Виступили: Яценюк Ф.С., 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 внесення змін до 
плану 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 

8. 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: Яценюк Т.С., Палій В.М. 
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. 

9. Слухали: Повідомлення 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: Палій В.М., Яценюк Т.С. 
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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10.  Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про надання 
інформації депутату Шешуру Я.М. щодо присутності депутатів в минулому 
році на сесіях обласної ради та публікації її в ЗМІ.  

Виступили: Куцак М.І., 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 надання 
інформації депутату Шешуру Я.М. щодо присутності депутатів в минулому 
році на сесіях обласної ради та публікації її в ЗМІ взяти до відома. 

2. Підготовлену організаційним відділом виконавчого апарату обласної 
ради інформацію щодо відсутності депутатів обласної ради на пленарних 
засіданнях сесій обласної ради VI скликання в 2014 році надати депутатам 
обласної ради на черговій сесії обласної ради та розмістити на сайті обласної ради. 
 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
11. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про 
проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання за 2014 
рік.  

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 проведення звітів 
депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання за 2014 рік взяти до відома. 

2. Підготувати в новій редакції проект рішення до розгляду на 
черговій сесії обласної ради  «Про проведення звітів депутатів Чернівецької 
обласної ради VI скликання за 2014 рік». 
 

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 № 1/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про виконання обласного 
бюджету за 2014 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора – 
начальника бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Кіндрата В.Р. про виконання обласного бюджету 
за 2014 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 

управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
Кіндрата В.Р. про виконання обласного бюджету за 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 № 2/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора – 
начальника бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Кіндрата В.Р. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 

управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
Кіндрата В.Р. про внесення змін до обласного бюджету 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 № 3/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про розгляд звернення 
Чернівецької обласної організації 
ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» з питань змін до 
Регламенту Чернівецької обласної 
ради 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд звернення Чернівецької обласної організації ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» з питань змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
звернення Чернівецької обласної організації ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» з питань змін до Регламенту Чернівецької обласної ради взяти 
до відома. 
 2. Врахувати пропозиції Чернівецької обласної організації ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» щодо внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради. Рекомендувати депутатам обласної ради разом 
з виконавчим апаратом обласної ради опрацювати вказані пропозиції та 
підготувати відповідний проект рішення сесії обласної ради про внесення 
змін до Регламенту Чернівецької 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 № 4/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора 
Департаменту  економічного розвитку обласної державної адміністрації 
Сідляра І.А. про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о.директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного 
і соціального розвитку Чернівецької області 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 № 5/45 

 

18 березня 2015 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 VI 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 № 6/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про виключення з плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2015 
рік питання "Про хід виконання у 
2014 році Комплексної програми 
"Питна вода Чернівецької області  
на 2011-2020 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про виключення з плану роботи Чернівецької обласної ради на 
2015 рік питання "Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми 
"Питна вода Чернівецької області на 2011-2020 роки", постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про виключення 
з плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік питання "Про хід 
виконання у 2014 році Комплексної програми "Питна вода Чернівецької 
області на 2011-2020 роки" взяти до відома. 

2. Розглянувши клопотання Управління житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації щодо виключення окремих 
питань з плану роботи обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 
30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 171-30/14, 
постійною комісією пропонується: 

2.1. Вилучити із плану роботи Чернівецької обласної ради на 2015 
рік в пункті 7 розділу «Питання, що плануються до розгляду на пленарних 
засіданнях сесій обласної ради» наступне питання: «Про хід виконання у 
2014 році Комплексної програми «Питна вода Чернівецької області на 
2011-2020 роки».  

 
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 № 7/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2015 
рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради 
на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення 
змін до плану 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 № 8/45 

 

18 березня 2015 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 № 9/45 

 

18 березня 2015 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 № 10/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 
 
Про надання інформації депутату 
Шешуру Я.М. щодо присутності 
депутатів в минулому році на сесіях 
обласної ради та публікації її в ЗМІ 
 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про надання інформації депутату Шешуру Я.М. щодо 
присутності депутатів в минулому році на сесіях обласної ради та 
публікації її в ЗМІ, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про надання 
інформації депутату Шешуру Я.М. щодо присутності депутатів в 
минулому році на сесіях обласної ради та публікації її в ЗМІ взяти до 
відома. 

2. Підготовлену організаційним відділом виконавчого апарату 
обласної ради інформацію щодо відсутності депутатів обласної ради на 
пленарних засіданнях сесій обласної ради VI скликання в 2014 році надати 
депутатам обласної ради на черговій сесії обласної ради та розмістити на 
сайті 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 № 11/45 

 

18 березня 2015 р. м. Чернівці 
 
 
Про проведення звітів депутатів 
Чернівецької обласної ради VI 
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 VI 
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 VI скликання за 2014 рік взяти 
до відома. 

2. Підготувати в новій редакції проект рішення до розгляду на 
черговій сесії обласної ради  «Про проведення звітів депутатів 
Чернівецької обласної ради VI скликання за 2014 рік». 

 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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