
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних відносин, 

транскордонного співробітництва та антикорупційної 
діяльності 

 

Протокол №32 
засідання постійної комісії 

 
8 вересня 2015 р. м. Чернівці 
16.00 Конференц-зал 

 
Присутні:  
Куліш В.І. – голова постійної комісії. 
Жаровська Г.П. – заступник голови постійної комісії. 
 

Члени комісії: 
Божеску А.В., Гуцуляк Т.Т., Кібіч І.С., Павлюк М.В., Придій Г.В. 
 

Відсутні: Жар М.М., Салагор М.М., Столяр С.І. 
 

Запрошені:  
Маніліч Валентин Михайлович – заступник голови обласної ради. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про делегування представників від громадськості до складу поліцейської 

комісії. 
Інформує: Куліш Володимир Іванович – голова постійної комісії. 
 
Слухали: пропозицію голови постійної комісії Куліша В.І. щодо обрання 

секретарем даного засідання постійної комісії Павлюка М.В. у зв'язку з 
відсутністю секретаря постійної комісії Жара М.М. 

Вирішили: пропозиція прийнята одноголосно. 
 
1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. про 

делегування представників від громадськості до складу поліцейської комісії. 
Виступили: Гуцуляк Т.Т., Божеску А.В., Жаровська Г.П., Кібіч І.С., 

Павлюк М.В., Придій Г.В. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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Різне. 
Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. про ситуацію 

довкола реалізації проектів транскордонного співробітництва, які фінансуються 
коштами Європейського Союзу. 

Виступили: Гуцуляк Т.Т., Божеску А.В., Жаровська Г.П., Кібіч І.С., 
Придій Г.В. 

Павлюк М.В. про те, тимчасова контрольна комісія обласної ради з 
вивчення ситуації щодо стану реалізації та проблемних питань у рамках проектів 
транскордонного співробітництва, що реалізуються в Чернівецькій області, 
створена рішенням обласної ради від 28.07.2015 №102-32/15 "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2015 рік", за весь період існування жодного разу не 
збиралася. 

Вирішили: 
1. Доручити: 
1.1. Членам постійної комісії Божеску А.В., Жаровській Г.П., Павлюку М.В. 

підготувати звернення до Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. щодо вжиття 
невідкладних заходів для реалізації проектів транскордонного співробітництва 
та недопущення втрати грантових коштів. 

1.2. Заступнику голови обласної ради Манілічу В.М. підготувати листа-
звернення до Державного агентства водних ресурсів України щодо сприяння у 
реалізації заходів в рамках проекту «Попередження і захист від паводків у 
верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної 
системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT». 

2. Заслухати на черговому засіданні постійної комісії начальника 
управління міжнародного співробітництва та інвестицій обласної державної 
адміністрації Малько Н.Б. щодо стану реалізації проектів транскордонного 
співробітництва на території Чернівецької області. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 

Голова постійної комісії В.Куліш 
 
 
Секретар комісії М.Павлюк 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 
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антикорупційної діяльності 

 
8 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про делегування представників 
від громадськості до складу 
поліцейської комісії  
 

Керуючись пунктом 4 частини 3 статті 51 Закону України "Про 
Національну поліцію", заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради Куліша В.І. про необхідність делегування 
представників від громадськості до складу поліцейської комісії Чернівецької 
області і беручи до уваги клопотання Управління МВС України в 
Чернівецькій області, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати до складу поліцейської комісії: 

2.1. Докаша Миколу Івановича – голову профспілкової організації 
атестованих працівників органів внутрішніх справ в Чернівецькій області. 

2.2. Кібіча Ігоря Степановича – депутата Чернівецької обласної ради 
VI скликання. 

3. Підготувати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 
відповідний проект рішення. 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 
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