
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 36 

27 вересня 2017 р.             м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
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: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про схвалення 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 

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

перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» 
Інформує: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 
містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління 
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регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

 
3. Про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 №32 

«Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради» 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 №33 

«Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради» 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Різне. 
 
 
1. 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 зміни до перспективного 
плану формування територій громад Чернівецької області. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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 проект рішення 
обласної ради «Про схвалення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області». 

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 зміни до перспективного 
плану формування територій громад Чернівецької області. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію начальника відділу з питань містобудівного кадастру та 

регіонального розвитку управління регіонального розвитку, 
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містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації Марчук Х.В. взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля 

Віктора Дмитровича про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії 
від 26.09.2017 №32 «Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної 
ради». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома.  

2) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії 
щодо визнання повноважень депутата обласної ради Липки М.В.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля 

Віктора Дмитровича про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії 
від 26.09.2017 №33 «Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної 
ради». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома.  

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голова постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
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 № 1/36 

 
27 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про схвалення змін до 
перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької 
області» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Марчук Христини Василівни 

– начальника відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального 
розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
Чернівецької обласної державної адміністрації про зміни 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 проект рішення 

обласної ради «Про схвалення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/36 

 
27 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про схвалення змін до 
перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької 
області» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Марчук Христини Василівни 

– начальника відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального 
розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
Чернівецької обласної державної адміністрації про зміни 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 проект рішення 

обласної ради «Про схвалення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/36 

 
27 вересня 2017 р.            м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 26.09.2017 №32 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 №32 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої 
комісії щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
Липки М.В.» 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/36 

 
27 вересня 2017 р.            м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 26.09.2017 №33 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 №33 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої 
комісії щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
Левка В.В.» 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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