
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 4 

14 квітня 2016 р.             м.Чернівці 
 
13.30 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
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 заяву депутата Чернівецької обласної ради Болтунова Олександра 
Валерійовича щодо включення до постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про заяву депутата Чернівецької обласної ради Рошки Аурела Івановича 

щодо включення до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей. 



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

 
3. 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 

 
4. Про лист голови Чернівецької обласної державної адміністрації О.Фищука 

щодо внесення змін до плану 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 

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

реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях 
обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
6. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII 

скликання до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
7. Різне. 
 
 
1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про заяву депутата Чернівецької обласної 
ради Болтунова Олександра Валерійовича щодо включення до постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
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Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Доручити секретарю постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Мартинюк Т.І. 
внести зміни до проекту рішення сесії Чернівецької обласної ради «Про 
внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 
17.12.3015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» з урахуванням заяви депутата Чернівецької 
обласної ради Болтунова Олександра Валерійовича щодо включення до 
складу постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей. 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про заяву депутата Чернівецької обласної 
ради Рошки Аурела Івановича щодо включення до постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Доручити секретарю постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Мартинюк Т.І. 
внести зміни до проекту рішення сесії Чернівецької обласної ради «Про 
внесення змін до рішення  1-ї сесії обласної ради VII скликання від 
17.12.3015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» з урахуванням заяви депутата Чернівецької 
обласної ради Рошки Аурела Івановича щодо включення до складу 
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей. 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII 
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скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення Чернівецької обласної 
ради «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VII 
скликання». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Внести зміни до проекту Регламенту Чернівецької обласної ради VII 
скликання, вилучивши слова «Голова ради і його заступники не входять до 
складу жодної депутатської фракції» з пункту 64.6. статті 64. 

3) Рекомендувати проект рішення «Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VII скликання» із запропонованими змінами до 
розгляду на черговій сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист голови Чернівецької обласної 
державної адміністрації О.Фищука щодо внесення змін до плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Повернутися до розгляду цього питання після отримання відповідного 
висновку постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення Чернівецької обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 
на попередніх сесіях обласної ради». 
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Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 

рішення «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що 
внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

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

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Ростислава 
Івановича про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII 
скликання до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України. 

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

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) Доручити Поклітару Ростиславу Івановичу – голові постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень голові звернутися до Президента України Петра 
Порошенка, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
(Додаток 1). 

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 № 1/4 

 
14 квітня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про заяву депутата 
Чернівецької обласної ради 
Болтунова Олександра Валерійовича 

 
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 Болтунова Олександра Валерійовича 
щодо включення до складу постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей, 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 внести зміни до проекту рішення 
сесії Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до рішення  
1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова Олександра Валерійовича щодо включення до складу 
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей. 

3. Рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до рішення  1-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 



ради» із запропонованими змінами до розгляду на черговій сесії 
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 № 2/4 

 
14 квітня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про заяву депутата 
Чернівецької обласної ради 
Рошки Аурела Івановича 

 
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 Рошки Аурела Івановича щодо 
включення до складу постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей, 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 внести зміни до проекту рішення 
сесії Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до рішення  
1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради 
Рошки Аурела Івановича щодо включення до складу постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей. 

3. Рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до рішення  1-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 17.12.3015 №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 



ради» із запропонованими змінами до розгляду на черговій сесії 
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 № 3/4 

 
14 квітня 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 проекту Регламенту Чернівецької обласної ради 

VII скликання, вилучивши слова «Голова ради і його заступники 
не входять до складу жодної депутатської фракції» з пункту 64.6. 
статті 64. 

3. Рекомендувати проект рішення «Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VII скликання» із запропонованими 
змінами до розгляду на черговій сесії 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 № 4/4 

 
14 квітня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про лист голови Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
О.Фищука щодо внесення змін до 
плану 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 лист голови 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Фищука щодо внесення 
змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернутися до розгляду цього питання після отримання 

відповідного висновку постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
 
 

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 № 5/4 

 
14 квітня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях 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 № 6/4 

 
14 квітня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання до Президента України 
Петра Порошенка, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів 
України 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Президента України 
Петра Порошенка, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Поклітару Ростиславу Івановичу – голові постійної 

комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень голові звернутися 
до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України (Додаток 1). 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
 


	Протокол №4 від 14.04.2016
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Голова постійної комісії       Р.Поклітар


	Висновок №1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №4
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Протокол
	Висновок №1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №4
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА



