
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, місцевого 

самоврядування, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності 

  
  «______»2016 року                                                                             м. Чернівці 

 

ПРОТОКОЛ №4 /16 

засідання постійної комісії 
 

Від 15 .03.2016 року 
Всього членів комісії : 3 

Р.Ванзуряк, М.Салагор, В.Чернівчан 
 

Присутні на засіданні :  
М.Салагор, В.Чернівчан 

 
Порядок денний : 

1. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІI скликання до 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Президента України 
Петра Порошенка. 

Інформує:Апостолюк І.В. 
 2. Про делегування представників до складу поліцейської комісії Головного 
управління Національної поліції Чернівецької області. 

Інформує: Чернівчан В.Н. 
3. Про виключення з облікових даних адміністративно-територіальних 
одиниць Чернівецької області Першотравневого, Садгірського, 
Шевченківського районів у місті Чернівцях 
Інформує: Чернівчан В.Н. 
 У зв’язку з відсутністю голови комісії Ванзуряка Р.С. його обов’язки голови 
на час проведення цього засідання покласти на секретаря комісії Чернівчана 
В.Н. 
 Голосували :     "за" -  ; "проти" -   ; "утримались" -    
Порядок денний затверджено одноголосно. 



    1.     Слухали Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІI 
скликання до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 
Президента України Петра Порошенка. 

1. Виступив Салагор М.М.- 

       Комісія вирішила:  
 

Проект рішення Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІI 
скликання до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 
Президента України Петра Порошенка не може бути рекомендований до 
розгляду сесією обласної ради. 

     Голосували :     "за" -   ; "проти" -   ; "утримались" -  . 
                                                              Рішення прийнято 
 

2. Слухали  Про делегування представників до складу поліцейської 
комісії Головного управління Національної поліції Чернівецької 
області. 
Виступив Чернівчан В.Н. – запропонував включити до складу 
зазначеної комісії, в якості представників громадськості, Ванзуряка 
Р.С. та Гешка І.Т. 

       Комісія вирішила:  
Проект рішення Про делегування представників до складу поліцейської 
комісії Головного управління Національної поліції Чернівецької 
області розглянути на сесії обласної ради. 

 
     Голосували :     "за" -   ; "проти" -   ; "утримались" -  . 

                                                              Рішення прийнято 
       3. Слухали   Про виключення з облікових даних адміністративно-
територіальних одиниць Чернівецької області Першотравневого, 
Садгірського, Шевченківського районів у місті Чернівцях 

       Комісія вирішила:  

Проект рішення обласної ради «Про виключення з облікових даних 
адміністративно-територіальних одиниць Чернівецької області 
Першотравневого, Садгірського, Шевченківського районів у місті Чернівцях» 
розглянути на сесії обласної ради. 

            Голосували :     "за" -    ; "проти" -   ; "утримались" -  . 
                                                              Рішення прийнято 

       
 
Секретар постійної комісії                                                              В.Чернівчан 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, місцевого 

самоврядування, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності 

  
  «15» березня 2016 року                                                                             м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення 
«Про звернення депутатів Чернівецької  
обласної ради VII скликання до Кабінету 
 Міністрів України Верховної Ради України  
та Президента України Петра Порошенка» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
виконавчим апаратом проекту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України 
Верховної Ради України та Президента України Петра Порошенка», постійна 
комісія  

 
                                          ВИРІШИЛА 
 

1.Зазначений проект рішення не рекомендований до розгляду на сесії 
обласної ради, як такий , що суперечить чинному законодавству України, 
міжнародним угодам щодо зовнішньої торгівлі України та, зокрема  
Договору про зону вільної торгівлі Росії з Україною підписаного у 2011 році. 
 

Секретар постійної комісії                В.Чернівчан 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, місцевого 

самоврядування, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності 

  
  «15» березня 2016 року                                                                             м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення 
«Про делегування представників до складу 
 поліцейської комісії Головного управління 
 Національної поліції Чернівецької області» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
виконавчим апаратом проекту рішення «Про делегування представників 
до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції 
Чернівецької області», постійна комісія  

 
                                          ВИРІШИЛА 
 

1.Зазначений проект рішення розглянути на сесії обласної ради.  
        2. Рекомендувати включити до складу зазначеної комісії, в якості 
представників громадськості Ванзуряка Р.С. та Гешка І.Т. 
 

Секретар постійної комісії                В.Чернівчан 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, місцевого 

самоврядування, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності 

  
  «15» березня 2016 року                                                                             м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення 
«Про виключення з облікових даних адміністративно-територіальних 
одиниць Чернівецької області Першотравневого, Садгірського, 
Шевченківського районів у місті Чернівцях» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
проекту рішення «Про виключення з облікових даних адміністративно-
територіальних одиниць Чернівецької області Першотравневого, 
Садгірського, Шевченківського районів у місті Чернівцях», постійна 
комісія  

 
                                          ВИРІШИЛА 
 

1.Зазначений проект рішення розглянути на сесії обласної ради.  
 

Секретар постійної комісії                В.Чернівчан 
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