
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 13 

01 грудня 2016 р.                м.Чернівці 
 
10.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 

 
2. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області». 
Інформує: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 
містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління 
регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
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3. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про внесення змін до 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення 
та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 
Інформує: Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної 
діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

4. Про розгляд пункту 1 звернення гр. Гекова Г.О. від 07.11.2016 щодо 
внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд заяви Придія Г.В. про переведення з постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Різне. 
 

1. Слухали інформацію директор Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 

адміністрації Дякової А.А. взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 

рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію начальника відділу з питань містобудівного кадастру 

та регіонального розвитку управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації Марчук Христини Василівни про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
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1) Інформацію начальника відділу з питань містобудівного кадастру та 
регіонального розвитку управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації Марчук Х.В. взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію начальника відділу інформаційної діяльності 

Чернівецької обласної державної адміністрації Білек Оксани Василівни про 
внесення змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-
2020 роки. 

 
Виступили: Поклітар Р.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію начальника відділу інформаційної діяльності Чернівецької 

обласної державної адміністрації Білек О.В. взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 

рішення «Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки». 

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 пункт 1 звернення гр. Гекова Г.О. від 
07.11.2016 щодо внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради. 

 
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) Встановити, що вносити зміни до пункту 5.3. статті 5 Розділу І Регламенту 
Чернівецької обласної ради недоцільно. 

3) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати гр. Гекова Г.О. про результати розгляду його звернення у 
встановлені чинним законодавством строки. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 



4 
 

5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про заяву Придія Г.В. про переведення з 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області до постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 

 
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) Заяву Придія Г.В. задовольнити. 
3) Доповнити проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

1-ї сесії обласної ради від 17.12.2015р. №6-1/15 «Про утворення та обрання 
постійних комісій Чернівецької обласної ради» зі змінами» пунктом 
наступного змісту: «Вивести Придія Г.В. зі складу постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та 
ввести до складу постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин»; відповідно, пункт 3 
проекту рішення вважати пунктом 4. 

4) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради від 
17.12.2015р. №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» зі змінами». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар засідання комісії       Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/13 

 
1 грудня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення Чернівецької 
обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект 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 № 2/13 

 
1 грудня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення Чернівецької 
обласної ради «Про внесення змін до 
перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької 
області» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Марчук Христина Василівна – 

начальника відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального 
розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
Чернівецької обласної державної адміністрації про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення «Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької 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 № 3/13 

 
1 грудня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення Чернівецької 
обласної ради «Про внесення змін до 
Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 
2016-2020 роки» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Саранчук Вікторії Іванівни – 

головного спеціаліста відділу інформаційної діяльності Чернівецької 
обласної державної адміністрації про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення «Про внесення змін до Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення 
та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 

 
 
 

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 № 4/13 

 
1 грудня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд пункту 1 звернення гр. 
Гекова Г.О. від 07.11.2016 щодо 
внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши пункт 1 
звернення гр. Гекова Г.О. від 07.11.2016 щодо внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Встановити, що вносити зміни до пункту 5.3. статті 5 Розділу І 

Регламенту Чернівецької обласної ради недоцільно. 
3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 

поінформувати гр. Гекова Г.О. 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 № 5/13 

 
1 грудня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви Придія Г.В. про 
переведення з постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
приватизації та управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області до постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
агропромислового розвитку та 
земельних відносин 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши заяву 
Придія Г.В. про переведення з постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області до постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань агропромислового розвитку та 
земельних відносин, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Заяву Придія Г.В. задовольнити. 
3. Доповнити проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення 1-ї сесії обласної ради від 17.12.2015р. №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» зі змінами» пунктом наступного змісту: «Вивести Придія 
Г.В. зі складу постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та ввести до складу 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 



агропромислового розвитку та земельних відносин»; відповідно, 
пункт 3 проекту рішення вважати пунктом 4. 

4. Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
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