
 

У К Р А Ї Н А 

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

транскордонного співробітництва та антикорупційної 
діяльності 

 

Протокол №30 
засідання постійної комісії 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 
10.00 Конференц-зал 

 
Присутні:  
Куліш В.І. – голова постійної комісії  
 

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

Відсутні: Жар М.М., Жаровська Г.П., Столяр С.І. 
 

Запрошені:  
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради. 
Маніліч Валентин Михайлович – заступник голови обласної ради. 
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Халавка Тарас Богданович – експерт регіонального Офісу реформ з питань 
впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади. 
Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
2. Про утворення Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної 

громади та призначення перших місцевих виборів. 
Інформує: Куліш Володимир Іванович – голова постійної комісії. 
3. Про утворення Вашковецької сільської об’єднаної територіальної 

громади та призначення перших місцевих виборів. 
Інформує: Куліш Володимир Іванович – голова постійної комісії. 
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4. Про утворення Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади 

та призначення перших місцевих виборів. 
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 в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету на 
2015 рік. 

Виступили: Куліш В.І., Гуцуляк Т.Т., Єлєніч М.О., Божеску А.В. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. та експерта 
регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади  
Халавку Т.Б. про утворення Великокучурівської сільської об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів. 

Виступили: Куліш В.І., Гуцуляк Т.Т., Павлюк М.В., Салагор М.М.,  
Єлєніч М.О., Маніліч В.М, Курко Я.С. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. та експерта 

регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади  
Халавку Т.Б. про утворення Вашковецької сільської об’єднаної територіальної 
громади та призначення перших місцевих виборів. 

Виступили: Куліш В.І., Гуцуляк Т.Т., Павлюк М.В., Салагор М.М.,  
Єлєніч М.О., Божеску А.В. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. та експерта 

регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади  
Халавку Т.Б.. про утворення Глибоцької селищної об’єднаної територіальної 
громади та призначення перших місцевих виборів. 

Виступили: Куліш В.І., Придій Г.В. Павлюк М.В., Божеску А.В. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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Різне. 
Слухали: Інформацію голови постійної комісії Куліша В.І. щодо наявності 

висновків обласної державної адміністрації стосовно відповідності законодавству 
України рішень про утворення Усть-Путильської сільської, Волоківської 
сільської, Рукшинської сільської, Сокирянської міської, Недобоївської сільської, 
Мамалигівської сільської, Клішковецької сільської об'єднаних територіальних 
громад. 

Виступили: Курко Я.С., Маніліч В.М, Павлюк М.В., Божеску А.В.,  
Єлєніч М.О. 

Вирішили: повернутися до розгляду даного питання при надходженні 
відповідних клопотань та пакетів необхідних документів на адресу обласної 
ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: Інформацію члена постійної комісії Павлюка М.В. щодо 

необхідності заслухати на засіданні постійної комісії обласної ради керівництво 
УМВС України в Чернівецькій області, Управління СБУ в Чернівецькій області, 
прокуратури Чернівецької області та Чернівецького прикордонного загону 
стосовно заходів, що вживаються з метою профілактики правопорушень на 
території області. 

Виступили: Куліш В.І., Придій Г.В. Павлюк М.В., Божеску А.В.,  
Салагор М.М. 

Вирішили: рекомендації комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: Інформацію члена постійної комісії Придія Г.І. щодо факту 

катування людини в с.Чагор Глибоцького району. 
Виступили: Куліш В.І., Божеску А.В., Салагор М.М., Гуцуляк Т.Т. 
Вирішили: інформацію взяти до відома. 
 
 

Голова постійної комісії В.Куліш 
 
 
Секретар комісії М.Павлюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 
 

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

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік". 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 

 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про утворення Великокучурівської 
сільської об’єднаної територіальної 
громади та призначення перших 
місцевих виборів 
 

Керуючись статтями 14, 15 Закону України "Про місцеві вибори", 
статтями 7, 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад", заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Куліша В.І. про утворення Великокучурівської сільської 
об’єднаної територіальної громади та призначення перших місцевих виборів, 
постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодити подання Великокучурівської сільської ради 
Сторожинецького району на утворення об’єднаної територіальної громади. 

3. Підготувати та внести на розгляд позачергової сесії обласної ради 
проект рішення "Про утворення Великокучурівської сільської об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів". 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про утворення Вашковецької сільської 
об’єднаної територіальної громади та 
призначення перших місцевих виборів 
 

Керуючись статтями 14, 15 Закону України "Про місцеві вибори", 
статтями 7, 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад", заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Куліша В.І. про утворення Вашковецької сільської об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів, постійна 
комісія  
 

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодити подання Вашковецької сільської ради Сокирянського 
району на утворення об’єднаної територіальної громади. 

3. Підготувати та внести на розгляд позачергової сесії обласної ради 
проект рішення "Про утворення Вашковецької сільської об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів". 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про утворення Глибоцької селищної 
об’єднаної територіальної громади та 
призначення перших місцевих виборів 
 

Керуючись статтями 14, 15 Закону України "Про місцеві вибори", 
статтями 7, 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад", заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Куліша В.І. про утворення Глибоцької селищної об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів, постійна 
комісія  
 

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодити подання Михайлівської сільської ради Глибоцького району 
на утворення об’єднаної територіальної громади. 

3. Підготувати та внести на розгляд позачергової сесії обласної ради 
проект рішення "Про утворення Глибоцької селищної об’єднаної 
територіальної громади та призначення перших місцевих виборів". 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
12 серпня 2015 р. м. Чернівці 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Про пропозицію члена постійної 
комісії Павлюка М.В. 
 

Обговоривши інформацію члена постійної комісії обласної ради 
Павлюка М.В. про необхідність заслухати на засіданні постійної комісії 
керівництво УМВС України в Чернівецькій області, Управління СБУ в 
Чернівецькій області, прокуратури Чернівецької області та Чернівецького 
прикордонного загону щодо заходів, які вживаються з метою профілактики 
правопорушень на території області, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Запросити на чергове засідання постійної комісії керівництво УМВС 

України в Чернівецькій області, Управління СБУ в Чернівецькій області, 
прокуратури Чернівецької області та Чернівецького прикордонного загону 
для інформування членів постійної комісії з порушеного питання. 
 
 
Голова постійної комісії В.Куліш 
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