
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 6 

23 травня 2016 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Мітрік С.І. – депутат Чернівецької обласної ради 
 
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 розгляд звернення гр. Сорочана Г.В. з приводу порушення порядку 
голосування депутатом Чернівецької обласної ради, ймовірно Мітріком 
С.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд листа директора Департаменту адміністрування митних 

платежів Державної фіскальної служби України Данченка А.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 



3. Про розгляд листа Заступника Міністра – керівника апарату Міністерства 
внутрішніх справ України Тахтая О.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про звернення гр. Сорочана Г.В. з приводу 
порушення порядку голосування депутатом Чернівецької обласної ради, 
ймовірно Мітріком С.І. 

 
Виступили: Мітрік С.І., який відзначив, що не порушував порядок голосування 

під час засідання V сесії Чернівецької обласної ради, що відбулося 28 
квітня 2016 року. Так, Мітрік С.І. повідомив про те, що під час засідання 
сесії обласної ради керуючий справами обласної ради Борець М.Я. 
неодноразово звертався до депутатів з проханням перевірити, чи картки 
для голосування вставлені у гнізда панелей пультів для голосування 
належним чином. Відповідно, Мітрік С.І. перевірив, чи була вставлена 
належним чином картка для голосування депутата, який у цей час був 
відсутнім. 

Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Розглянувши звернення гр. Сорочана Г.В., враховуючи пояснення, надані 
депутатом Чернівецької обласної ради Мітріком С.І., встановити, що 
депутатом Чернівецької обласної ради Мітріком С.І. порядок голосування 
під час засідання V сесії Чернівецької обласної ради VII скликання, що 
відбулося 28 квітня 2016 року, не порушувався. 

3) Поінформувати гр. Сорочана Г.В. про результати розгляду його звернення 
у встановлені чинним законодавством строки. 

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 лист директора Департаменту 
адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України 
Данченка А.В. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

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 лист Заступника Міністра – керівника 
апарату Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В. 

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

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

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 № 1/6 

 
23 травня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
гр. Сорочана Г.В. з приводу 
порушення порядку голосування 
депутатом Чернівецької обласної 
ради, ймовірно Мітріком С.І. 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши звернення гр. 
Сорочана Г.В. з приводу порушення порядку голосування депутатом 
Чернівецької обласної ради, ймовірно Мітріком С.І. 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розглянувши звернення гр. Сорочана Г.В., враховуючи пояснення, 

надані депутатом Чернівецької обласної ради Мітріком С.І., 
встановити, що депутатом Чернівецької обласної ради Мітріком 
С.І. порядок голосування під час засідання V сесії Чернівецької 
обласної ради VII скликання, що відбулося 28 квітня 2016 року, не 
порушувався. 

3. Поінформувати гр. Сорочана Г.В. про результати розгляду його 
звернення у встановлені чинним законодавством строки. 

 
 
 

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 № 2/6 

 
23 травня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа директора 
Департаменту адміністрування 
митних платежів Державної 
фіскальної служби України 
Данченка А.В. 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист 
директора Департаменту адміністрування митних платежів Державної 
фіскальної служби України Данченка А.В., 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 № 3/6 

 
23 травня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Заступника 
Міністра – керівника апарату 
Міністерства внутрішніх справ 
України Тахтая О.В. 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист 
Заступника Міністра – керівника апарату Міністерства внутрішніх справ 
України Тахтая О.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
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