
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 47 

28 липня 2015 р. м. Чернівці 
11.00 каб.№ 301  

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Секретар постійної комісії: - Палій В.М. 
Член комісії: Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І. 
Запрошені:  
Чобан Ю.І. – в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Куліш В.І. – перший заступник голови обласної державної адміністрації 
Житарюк Н.В. – заступник начальника – прес-секретар інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

Порядок денний:  
 

На розгляд постійної комісії надійшло 6 документів: 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
2. Про схвалення проекту перспективного плану формування територій 

громад Чернівецької області. 
3. Про розгляд клопотання Чернівецької обласної філармонії щодо 

нагородження Почесною Грамотою Верховної ради трудового колективу 
Чернівецької обласної філармонії. 

4. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 
на попередніх сесія обласної ради. 

5. Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради. 
6. Про розгляд заяви депутата обласної ради Мігайчука М.М.  

 
 Голосували порядок денний комісії з 6 питань: 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
2. Про схвалення проекту перспективного плану формування територій 

громад Чернівецької області. 
3. Про розгляд клопотання Чернівецької обласної філармонії щодо 

нагородження Почесною Грамотою Верховної ради трудового колективу 
Чернівецької обласної філармонії. 
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4. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 

на попередніх сесія обласної ради. 
5. Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради. 
6. Про розгляд заяви депутата обласної ради Мігайчука М.М.  

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік. 
  Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
 Вирішили: 

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. 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. 
 

2. Слухали: Інформацію першого заступника голови обласної державної 
адміністрації Куліша В.І. про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області 

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

 1. Інформацію першого заступника голови обласної державної 
адміністрації Куліша В.І. про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області 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 
клопотання Чернівецької обласної філармонії щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної ради трудового колективу Чернівецької обласної 
філармонії. 
 Виступили: Куцак М.І., Яценюк Т.С., Палій В.М., Бурдейний Ю.І. 
 Вирішили: 

1.  Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
клопотання Чернівецької обласної філармонії щодо нагородження Почесною 
Грамотою Верховної ради трудового колективу Чернівецької обласної 
філармонії взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення "Про 
клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
трудового колективу обласної комунальної установи «Чернівецька обласна 
філармонія". 
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 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. 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:, Палій В.М., Яценюк Ф.С. 

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. 

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про постійне відкрите 
поіменне голосування на сесіях обласної ради 
 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 постійне відкрите 
поіменне голосування на сесіях обласної ради взяти до відома. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно 

6. 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., 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. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення "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"". 
 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 № 1/47 

 

28 липня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. 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 № 2/47 

 

28 липня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про схвалення проекту 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника 
голови обласної державної адміністрації Куліша В.І. про схвалення 
проекту перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Інформацію першого заступника голови обласної державної 
адміністрації Куліша В.І. про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області 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 № 3/47 

 

28 липня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про розгляд клопотання Чернівецької 
обласної філармонії щодо 
нагородження Почесною Грамотою 
Верховної ради трудового колективу 
Чернівецької обласної філармонії 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд клопотання Чернівецької обласної філармонії 
щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної ради трудового 
колективу Чернівецької обласної філармонії, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
клопотання Чернівецької обласної філармонії щодо нагородження 
Почесною Грамотою Верховної ради трудового колективу Чернівецької 
обласної філармонії взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення 
"Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України трудового колективу обласної комунальної установи «Чернівецька 
обласна філармонія". 

 
 
 

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 № 4/47 

 

28 липня 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 № 5/47 

 

28 липня 2015 р. м. Чернівці 
 
Про постійне відкрите поіменне 
голосування на сесіях обласної ради 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях 
обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про постійне 
відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради 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 № 6/47 

 

28 липня 2015 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. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення 
"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"". 

 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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