
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 52 

14 лютого 2018 р.               м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
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: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 

№32 «Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 26.09.2017 
№33 «Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Різне. 
 



2 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 26.09.2017 №32 «Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо припинення 

повноважень депутата Чернівецької обласної ради Майданського Руслана 
Івановича взяти до відома. 

2) Інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо визнання 
повноважень депутата обласної ради Мельничука Олега Михайловича, як 
наступного за черговістю кандидата в депутати по багатомандатному 
виборчому округу за списком Чернівецької обласної організації 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ», взяти до відома. 

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

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

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) У зв’язку із припиненням повноважень депутата Чернівецької обласної 

ради Майданського Руслана Івановича зняти з офіційного веб-сайту 
Чернівецької обласної ради проект рішення обласної ради «Про 
дострокове припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради 
VІI скликання Майданського Р.І.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 
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ВИСНОВОК № 1/52 

 
14 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 09.02.2018 №34 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 09.02.2018 №34 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо 

припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради 
Майданського Руслана Івановича взяти до відома. 

2. Інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії щодо визнання 
повноважень депутата обласної ради Мельничука Олега 
Михайловича, як наступного за черговістю кандидата в депутати 
по багатомандатному виборчому округу за списком Чернівецької 
обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ», взяти до відома. 

3. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої 
комісії щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
Мельничука О.М.» 

 
 
 

Голови постійної комісії  Р.Поклітар 
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ВИСНОВОК № 2/52 

 
14 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 09.02.2018 №34 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 09.02.2018 №34 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із припиненням повноважень депутата Чернівецької 

обласної ради Майданського Руслана Івановича зняти з офіційного 
веб-сайту Чернівецької обласної ради проект рішення обласної 
ради «Про дострокове припинення повноважень депутата 
Чернівецької обласної ради VІI скликання Майданського Р.І.» 

 
 
 

Голови постійної комісії  Р.Поклітар 
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