
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 3 

14 березня 2016 р.             м.Чернівці 
 
17.00 каб. №334 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Мельничук В.К. – заступник голови Чернівецької обласної ради 
 
Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
 
Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
 
Раєвський Д.О. – завідувач сектору з обслуговування комп’ютерної техніки 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який вніс пропозицію обрати 
секретарем засідання постійної комісії Мартинюк Тетяну Іванівну. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про виконання 
обласного бюджету за 2015 рік» 
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 

 



2. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік» 
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 

 
3. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької обласної ради на 2016 
рік». 
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 

 
4. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про План заходів з 

реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 

 
5. Про клопотання заступника голови Чернівецької обласної ради 

Мельничука В.К. щодо внесення змін до проекту Регламенту Чернівецької 
обласної ради VII скликання. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії, 
Чернушка Степан Іванович – заступник начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 

 
6. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про затвердження 

Регламенту Чернівецької обласної ради VII скликання» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
Чернушка Степан Іванович – заступник начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 

 
7. Про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 16.02.2016 №28 

«Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради замість вибувшого» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
8. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про інформацію 

Чернівецької обласної виборчої комісії щодо повноважень депутата 
обласної ради Болтунова О.В.» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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9. Про заяву депутата Чернівецької обласної ради Грижука Валерія Івановича 
щодо виходу з постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та 
включення до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
10. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2016 рік» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
11. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про спроби 

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області 1-2 лютого 2016 р. та 
роботу з їх попередження з боку виконавчої влади, правоохоронних 
органів краю з неухильного дотримання законодавства щодо 
неприпустимості використання подвійного громадянства в Україні 
окремими громадянами-високопосадовцями, депутатами рад області». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
12. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про інформацію щодо 

реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
13. Про лист Чернівецького міського голови Каспрука О.П. голові 

Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. стосовно звернення до 
Президента України з клопотанням щодо нагородження почесним званням 
«Герой України» (посмертно) відомого українського кіноактора Івана 
Васильовича Миколайчука. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
14. Про лист голови громадської організації «Земляцтво буковинців у м.Києві 

«Буковина» Цибуха Б.О. голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
про підтримку подання Чернівецької обласної державної адміністрації на 
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нагородження почесним званням «Герой України» (посмертно) всесвітньо 
відомого українського кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана 
Васильовича Миколайчука. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
15. Про клопотання Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про 

відзначення активних учасників Революції Гідності. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
16. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про затвердження складу 

комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

17. Різне. 
 
 
1. Слухали інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Кіндрата Володимира 
Романовича про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 

 
Виступили: Поклітар Р.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Кіндрата Володимира Романовича взяти до відома. 
2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 

рішення «Про виконання обласного бюджету за 2015 рік». 
3) Рекомендувати сесії Чернівецької обласної ради прийняти звернення до 

голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання 
вичерпної інформації про порядок та підстави коригування розміру 
резервного фонду обласного бюджету. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Кіндрата Володимира Романовича про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 

 
Виступили: Поклітар Р.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Кіндрата Володимира Романовича взяти до відома. 
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2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

Чернівецької обласної державної адміністрації Сідляра Ігоря 
Анатолійовича про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію директора Департаменту економічного розвитку Чернівецької 

обласної державної адміністрації Сідляра Ігоря Анатолійовича взяти до 
відома.  

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

Чернівецької обласної державної адміністрації Сідляра Ігоря 
Анатолійовича про План заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію директора Департаменту економічного розвитку Чернівецької 

обласної державної адміністрації Сідляра Ігоря Анатолійовича про План 
заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про План заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
клопотання заступника голови Чернівецької обласної ради Мельничука 
В.К. щодо внесення змін до проекту Регламенту Чернівецької обласної 
ради VII скликання. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про клопотання 
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заступника голови Чернівецької обласної ради Мельничука В.К. щодо 
внесення змін до проекту Регламенту Чернівецької обласної ради VII 
скликання взяти до відома. 

2) Задовольнити клопотання заступника голови Чернівецької обласної ради 
Мельничука В.К. 

3) Рекомендувати сесії Чернівецької обласної ради вилучити з проекту 
Регламенту Чернівецької обласної ради п.64.6. ст. 64. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про проект 
Регламенту Чернівецької обласної ради VII скликання. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про проект Регламенту 
Чернівецької обласної ради VII скликання взяти до відома. 

2) Враховуючи клопотання заступника голови Чернівецької обласної ради 
Мельничука В.К., рекомендувати сесії Чернівецької обласної ради 
вилучити з проекту Регламенту Чернівецької обласної ради п.64.6. ст. 64. 

3) Рекомендувати сесії Чернівецької обласної ради доповнити п. 13.1 ст. 13 
проекту Регламенту Чернівецької обласної ради словами «першого 
четверга місяця, але не рідше одного разу у квартал» після слів «Пленарні 
засідання Ради, як правило проводяться». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 16.02.2016 №28 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради замість вибувшого». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про постанову 
Чернівецької обласної виборчої комісії від 16.02.2016 №28 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради замість вибувшого» взяти 
до відома. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
повноваження депутата обласної ради Болтунова О.В. 
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Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про повноваження 
депутата обласної ради Болтунова О.В. взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо 
повноважень депутата обласної ради Болтунова О.В.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
9. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про заяву 
депутата Чернівецької обласної ради Грижука Валерія Івановича щодо 
виходу з постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та 
включення до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про заяву депутата 
Чернівецької обласної ради Грижука Валерія Івановича щодо виходу з 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та включення до 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області взяти до відома. 

2) Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень підготувати проект рішення Чернівецької обласної ради «Про 
вихід депутата Чернівецької обласної ради Грижука Валерія Івановича з 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та включення до 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області». 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про вихід депутата Чернівецької обласної ради Грижука Валерія 
Івановича з постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та 
включення до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області». 
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Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
10. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
11. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про спроби 
дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області 1-2 лютого 2016 р. та 
роботу з їх попередження з боку виконавчої влади, правоохоронних 
органів краю з неухильного дотримання законодавства щодо 
неприпустимості використання подвійного громадянства в Україні 
окремими громадянами-високопосадовцями, депутатами рад області. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про спроби дестабілізації 
суспільно-політичної ситуації в області 1-2 лютого 2016 р. та роботу з їх 
попередження з боку виконавчої влади, правоохоронних органів краю з 
неухильного дотримання законодавства щодо неприпустимості 
використання подвійного громадянства в Україні окремими громадянами-
високопосадовцями, депутатами рад області взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про спроби дестабілізації суспільно-політичної ситуації в 
області 1-2 лютого 2016 р. та роботу з їх попередження з боку виконавчої 
влади, правоохоронних органів краю з неухильного дотримання 
законодавства щодо неприпустимості використання подвійного 
громадянства в Україні окремими громадянами-високопосадовцями, 
депутатами рад області». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
12. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади. 
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Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
13. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про лист 
Чернівецького міського голови Каспрука О.П. голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. звернення до Президента України з 
клопотанням щодо нагородження почесним званням «Герой України» 
(посмертно) відомого українського кіноактора Івана Васильовича 
Миколайчука. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про лист Чернівецького 
міського голови Каспрука О.П. голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. звернення до Президента України з клопотанням щодо нагородження 
почесним званням «Герой України» (посмертно) відомого українського 
кіноактора Івана Васильовича Миколайчука взяти до відома. 

2) Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень підготувати проект рішення сесії Чернівецької обласної ради 
«Про звернення до Президента України з клопотанням щодо нагородження 
почесним званням «Герой України» (посмертно) відомого українського 
кіноактора кінорежисера, сценариста Івана Васильовича Миколайчука». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
14. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про лист 
голови громадської організації «Земляцтво буковинців у м.Києві 
«Буковина» Цибуха В.І. голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
про підтримку подання Чернівецької обласної державної адміністрації на 
нагородження почесним званням «Герой України» (посмертно) всесвітньо 
відомого українського кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана 
Васильовича Миколайчука. 
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Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про лист голови 
громадської організації «Земляцтво буковинців у м.Києві «Буковина» 
Цибуха В.І. голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. про 
підтримку подання Чернівецької обласної державної адміністрації на 
нагородження почесним званням «Герой України» (посмертно) всесвітньо 
відомого українського кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана 
Васильовича Миколайчука взяти до відома. 

2) Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень підготувати проект рішення сесії Чернівецької обласної ради 
«Про звернення до Президента України з клопотанням щодо нагородження 
почесним званням «Герой України» (посмертно) відомого українського 
кіноактора кінорежисера, сценариста Івана Васильовича Миколайчука». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
15. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
клопотання Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про відзначення 
активних учасників Революції Гідності. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про клопотання 
Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про відзначення активних 
учасників Революції Гідності взяти до відома. 

2) Підтримати клопотання Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про 
відзначення активних учасників Революції Гідності. 

3) Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень поінформувати Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука 
В.М. про необхідність надання організаційному відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради пакету документів, потрібних для 
виготовлення Почесних грамот Чернівецької обласної ради та Подяк 
голови Чернівецької обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
16. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
затвердження складу комісії з питань присвоєння звання «Почесний 
громадянин Буковини». 
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Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про затвердження складу 
комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини» 
взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про затвердження складу комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар засідання комісії       Т.Мартинюк 
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Богатирця Ігоря 

Миколайовича – директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 2015 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

обласного бюджету за 2015 рік». 
3. Прийняти звернення сесії Чернівецької обласної ради до голови 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання 
вичерпної інформації про порядок та підстави коригування 
розміру резервного фонду обласного бюджету. 

 
 
 

Голова постійної комісії       Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Богатирця Ігоря 

Миколайовича – директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2016 рік». 
 
 
 

Голова постійної комісії       Р. Поклітар 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігоря 

Анатолійовича – директора Департаменту економічного розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації про Програму економічного 
і соціального розвитку Чернівецької обласної ради на 2016 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про План заходів з реалізації у 
2015 – 2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігоря 

Анатолійовича – директора Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації про План заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про План 

заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про клопотання заступника голови 
Чернівецької обласної ради 
Мельничука В.К. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень та Чернушки 
Степана Івановича – заступника начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради про клопотання депутата Чернівецької 
обласної ради Мельничука В.К. щодо внесення змін до проекту Регламенту 
Чернівецької обласної ради VII скликання, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Задовольнити клопотання заступника голови Чернівецької 

обласної ради Мельничука В.К. 
3. Рекомендувати сесії Чернівецької обласної ради вилучити з 

проекту Регламенту Чернівецької обласної ради п.64.6. ст. 64. 
 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 6/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради 
VII скликання 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень і Чернушки 
Степана Івановича – заступника начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради про Регламент Чернівецької обласної 
ради VII скликання, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до запропонованого проекту рішення «Про 

затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VII 
скликання», а саме: 1) доповнити п. 13.1 ст. 13 проекту Регламенту 
Чернівецької обласної ради словами «першого четверга місяця, але 
не рідше одного разу у квартал» після слів «Пленарні засідання 
Ради, як правило проводяться»; 2) вилучити з проекту Регламенту 
Чернівецької обласної ради п.64.6. ст. 64. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 16.02.2016 №28 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 8/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про інформацію Чернівецької 
обласної виборчої комісії щодо 
повноважень депутата обласної ради 
Болтунова О.В. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про інформацію 
Чернівецької обласної виборчої комісії щодо повноважень депутата обласної 
ради Болтунова О.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо 
повноважень депутата обласної ради Болтунова О.В.» 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 9/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про заяву депутата Чернівецької 
обласної ради Грижука Валерія 
Івановича щодо виходу з постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з 
питань будівництва, архітектури, 
інфраструктури, транспорту та 
зв’язку та включення до постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з 
питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про заяву 
депутата Чернівецької обласної ради Грижука Валерія Івановича щодо 
виходу з постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку та включення до 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень підготувати проект рішення 
Чернівецької обласної ради «Про вихід депутата Чернівецької 
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обласної ради Грижука Валерія Івановича з постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
інфраструктури, транспорту та зв’язку та включення до постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 10/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план 

роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 
 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 11/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про спроби дестабілізації суспільно-
політичної ситуації в області 1-2 
лютого 2016 р. та роботу з їх 
попередження з боку виконавчої 
влади, правоохоронних органів краю 
з неухильного дотримання 
законодавства щодо неприпустимості 
використання подвійного 
громадянства в Україні окремими 
громадянами-високопосадовцями, 
депутатами рад області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про спроби 
дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області 1-2 лютого 2016 р. та 
роботу з їх попередження з боку виконавчої влади, правоохоронних органів 
краю з неухильного дотримання законодавства щодо неприпустимості 
використання подвійного громадянства в Україні окремими громадянами-
високопосадовцями, депутатами рад області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про спроби 

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області 1-2 лютого 
2016 р. та роботу з їх попередження з боку виконавчої влади, 
правоохоронних органів краю з неухильного дотримання 
законодавства щодо неприпустимості використання подвійного 



громадянства в Україні окремими громадянами-
високопосадовцями, депутатами рад області». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 12/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 13/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про лист Чернівецького міського 
голови Каспрука О.П. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про лист 
Чернівецького міського голови Каспрука О.П. голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. звернення до Президента України з клопотанням щодо 
нагородження почесним званням «Герой України» (посмертно) відомого 
українського кіноактора Івана Васильовича Миколайчука, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень підготувати проект рішення сесії 
Чернівецької обласної ради «Про звернення до Президента 
України з клопотанням щодо нагородження почесним званням 
«Герой України» (посмертно) відомого українського кіноактора 
кінорежисера, сценариста Івана Васильовича Миколайчука». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 14/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про лист голови громадської 
організації «Земляцтво буковинців у 
м.Києві «Буковина» Цибуха В.І. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про лист голови 
громадської організації «Земляцтво буковинців у м.Києві «Буковина» Цибуха 
В.І. голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. про підтримку подання 
Чернівецької обласної державної адміністрації на нагородження почесним 
званням «Герой України» (посмертно) всесвітньо відомого українського 
кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана Васильовича Миколайчука, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень підготувати проект рішення сесії 
Чернівецької обласної ради «Про звернення до Президента 
України з клопотанням щодо нагородження почесним званням 
«Герой України» (посмертно) відомого українського кіноактора 
кінорежисера, сценариста Івана Васильовича Миколайчука». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 15/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про клопотання Чернишова Д.М., 
Попадюка І.М., Кадука В.М. про 
відзначення активних учасників 
Революції Гідності 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука В.М. про відзначення активних 
учасників Революції Гідності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати клопотання Чернишова Д.М., Попадюка І.М., Кадука 

В.М. про відзначення активних учасників Революції Гідності. 
3. Доручити Мартинюк Т.І. – секретарю постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень поінформувати Чернишова Д.М., 
Попадюка І.М., Кадука В.М. про необхідність надання 
організаційному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради пакету документів, потрібних для виготовлення 
Почесних грамот Чернівецької обласної ради та Подяк голови 
Чернівецької обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 16/3 

 
14 березня 2016 р.                 м.Чернівці 
 
Про затвердження складу комісії з 
питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про затвердження 
складу комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин 
Буковини», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

затвердження складу комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини» 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
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