УКРАЇНА

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

ПРОТОКОЛ №29 /15

засідання постійної комісії

Від 26.05.2015 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.Жаровська, І.Кібіч,
Т.Гуцуляк, М.Павлюк, А.Божеску,Г.Придій
Запрошені :
Чобан Ю.І. –В.о. директора департаменту фінансів обласної державної
адміністрації;
.

Порядок денний :
1.

Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.

Інформує: Чобан Ю.І.
2. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання
обласного бюджету за перший квартал 2015 року».
Інформує: Чобан Ю.І.
3.Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради
до Прем»єр-міністра України щодо запобігання можливому зриву реалізації

великомасштабного транскордонного проекту «Облаштування міжнародних
автомобільних пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці».
4. Про розгляд внесеного депутатом обласної ради Юликом С.Д. проекту
рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень
заступника голови обласної ради Маніліча В.М.»
5. Про розгляд звернення голови військово-політичного руху Правий
сектор в Чернівецькій області І.Баландюка щодо вимоги засудити дії вищого
керівництва держави за знищення, на думку заявника, Добровольчого
Українського корпусу «Правий сектор».
6. Про розгляд листа Головного управління юстиції у Чернівецькій
області щодо ліквідації 3 та 4 Чернівецької державних нотаріальних контор.
7. Про розгляд депутатського звернення Березовського Г.В. щодо
порушеної кримінальної справи за фактом розкрадання будівельних
матеріалів та завищення об’ємів робіт під час виконання реконструкції та
капітального ремонту приміщення управління Національного банку України
(Центральна площа,3).
Голосували : "за" - 7; "проти" - 0 ; "утримались" - 0
Порядок денний затверджено одноголосно.
У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Жара М.М., секретарем даного
засідання вважати Павлюка М.В.
Голосували :

"за" -7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0

1. Слухали про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.
Інформує: Ю.І.Чобан
Комісія вирішила:
1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією
проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на
2015 рік» для розгляду на сесії обласної ради
Голосували : "за" -7 ; "проти" - 0 ; "утримались" -0
.
Рішення прийнято
2. Слухали Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання
обласного бюджету за перший квартал 2015 року».
Інформує: Чобан Ю.І.
Комісія вирішила:
1.

Інформацію

в.о.

директора

департаменту

фінансів

облдержадміністрації взяти до відома.
2. Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік» розглянути на сесії обласної ради.
Голосували :

"за" - 7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - .
Рішення прийнято

3. Слухали про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Прем»єр-міністра України щодо запобігання можливому
зриву
реалізації
великомасштабного
транскордонного
проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці».
Комісія вирішила:
Підтримати проект рішення обласної ради та винести на розгляд сесії
обласної ради.
Голосували : "за" - 7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .
4.Слухали про розгляд внесеного депутатом обласної ради Юликом
С.Д. проекту рішення обласної ради «Про дострокове припинення
повноважень заступника голови обласної ради Маніліча В.М.»
Не проголосовано. Рішення не прийнято.
5. Слухали про розгляд звернення голови військово-політичного руху
Правий сектор в Чернівецькій області І.Баландюка щодо вимоги засудити дії
вищого керівництва держави за знищення, на думку заявника, Добровольчого
Українського корпусу «Правий сектор».
Виступили: Куліш В.І., Жаровська Г.П.,
Комісія вирішила:
В зв’язку із врегулюванням ситуації про яку йдеться на державному
рівні, інформацію викладену у зверненні голови військово-політичного руху
Правий сектор у Чернівецькій області І.Баландюка, взяти до відома
Голосували : "за" - 7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .
Рішення прийнято
6.Слухали Про розгляд листа Головного управління юстиції у
Чернівецькій області щодо ліквідації 3 та 4 Чернівецької державних
нотаріальних контор.
Виступили: Куліш В.І. ,Божеску А.В., Жаровська Г.П.
Комісія вирішила:
Враховуючи те, що питання не належить до повноважень комісії,

рекомендувати Головному управлінню юстиції у Чернівецькій області
звернутися до Міністерства юстиції в порядку передбаченому ст.17 Закону
України «Про нотаріат».
Голосували : "за" - 7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .
Рішення прийнято
7. Слухали Про розгляд депутатського звернення Березовського Г.В.
щодо порушеної кримінальної справи за фактом розкрадання будівельних
матеріалів та завищення об’ємів робіт під час виконання реконструкції та
капітального ремонту приміщення управління Національного банку України
(Центральна площа,3).
Інформує: Куліш В.І.
Комісія вирішила:
1. Зазначену інформацію взяти до відома.
2. Створити контрольну депутатську комісію у складі депутатів
обласної ради:
Гуцуляк Т.Т., Харабара М.Д., Юлик С.Д., Палій В.М.,Унгурян О.М., Майор
Р.К.
Голосували : "за" - 7 ; "проти" - 0 ; "утримались" - 0 .
Рішення прийнято

Голова постійної комісії

В. Куліш

Секретар постійної комісії

М.Павлюк

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2015 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Ю.І. щодо проекту
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015
рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015
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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про виконання обласного бюджету
за І квартал 2015 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Ю.І. про виконання
обласного бюджету за І квартал 2015 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання
обласного бюджету за І квартал 2015 року ” та запропонувати внести його на
затвердження сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про звернення депутатів Чернівецької обласної
ради до Прем»єр-міністра України щодо
запобігання можливому зриву реалізації
великомасштабного транскордонного
проекту «Облаштування міжнародних
автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці».

Заслухавши та обговоривши інформацію про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до Прем»єр-міністра України щодо запобігання
можливому зриву реалізації великомасштабного транскордонного проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці»., комісія
ВИРІШИЛА:
1. Зазначену інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до Прем»єр-міністра України щодо запобігання можливому
зриву
реалізації
великомасштабного
транскордонного
проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці»
Голова постійної комісії

В. Куліш

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення
ВПР «Правий сектор»
Заслухавши та обговоривши питання про розгляд звернення ВПР
«Правий сектор» щодо подій, які розгорталися довкола Добровольчого
Українського Корпусу «Правий сектор, постійна комісія
ВИРІШИЛА
1. В зв’язку із врегулюванням ситуації про яку йдеться на державному
рівні, інформацію викладену у зверненні голови військово-політичного руху
Правий сектор у Чернівецькій області І.Баландюка, взяти до відома.
Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд листа Головного управління
юстиції у Чернівецькій області
Заслухавши та обговоривши питання про розгляд листа Головного
управління юстиції у Чернівецькій області щодо ліквідації 3 та 4
Чернівецької державних нотаріальних контор, постійна комісія
ВИРІШИЛА
1. Інформацію взяти до відома.
2. Враховуючи те, що питання не належить до повноважень комісії,
рекомендувати Головному управлінню юстиції у Чернівецькій області
звернутися до Міністерства юстиції в порядку передбаченому ст.17 Закону
України «Про нотаріат».
Голова постійної комісії

В.Куліш

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд депутатського звернення
Березовського Г.В.

Розглянувши депутатське звернення Березовського Г.В. щодо
порушеної кримінальної справи за фактом розкрадання будівельних
матеріалів та завищення об’ємів робіт під час виконання реконструкції та
капітального ремонту приміщення управління Національного банку України
(Центральна площа,3), постійна комісія
ВИРІШИЛА
1. Зазначену інформацію взяти до відома.
2. Створити контрольну депутатську комісію у складі депутатів
обласної ради:
Гуцуляк Т.Т., Харабара М.Д., Юлик С.Д., Палій В.М.,Унгурян О.М.
Голова постійної комісії

В.І.Куліш

