
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 70 

7 вересня 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 проект рішення обласної ради «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VII скликання Верховної Ради України щодо покращення 
соціального захисту громадських діячів, активістів, учасників та 
розбудовників Народного руху України, які боролися за незалежність 
держави». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання секретаря Опришенської сільської ради 
Глибоцького району Доготаря К.В. щодо нагородження Почесною 
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відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
Безушка Г.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання генерального директора ОКУ «Чернівецька 
обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» Макара Л.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Народного артиста України, художнього керівника та 
головного диригента заслуженого академічного Буковинського ансамблю 
пісні і танцю імені Андрія Кушніренка Солтиса Я.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання директора ПП «Артон» Бондаренко В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» засновника ПП «Артон» Мисевича І.З. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Генерального директора ТОВ «Машзавод» 
Сідляра В.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Народного артиста України, телеведучого 
Ілащука В.С. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Народного артиста України, композитора, 
естрадного співака Дворського П.А. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

8. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

9. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення обласної ради «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання Верховної 
Ради України щодо покращення соціального захисту громадських діячів, 
активістів, учасників та розбудовників Народного руху України, які 
боролися за незалежність держави». 

 
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) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VII скликання Верховної Ради України щодо покращення соціального 
захисту громадських діячів, активістів, учасників та розбудовників 
Народного руху України, які боролися за незалежність держави». 

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 клопотання секретаря Опришенської 
сільської ради Глибоцького району Доготаря К.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України Безушка Г.І. 

 
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. 



4 
 

2) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
600-річчя від дня першої письмової згадки про с.Опришени Глибоцького 
району рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Безушка Георгія Івановича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання генерального директора 
ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» Макара 
Л.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Народного артиста України, художнього 
керівника та головного диригента заслуженого академічного 
Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка 
Солтиса Я.А. 

 
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) Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 
майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва 
Буковинського краю та з нагоди 70-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Солтиса Ярослава Андрійовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання директора ПП «Артон» 
Бондаренко В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» засновника ПП «Артон» 
Мисевича І.З. 

 
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) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
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області, та з нагоди 20-річчя від дня заснування ПП «Артон» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Мисевича Ігоря Захаровича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Генерального 
директора ТОВ «Машзавод» Сідляра В.А. 

 
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) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Сідляра Віктора Анатолійовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Народного 
артиста України, телеведучого Ілащука В.С. 

 
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) Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 
майстерність, значний особистий внесок у розвиток телерадіомовлення 
Буковини, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Ілащука Василя Степановича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Народного 
артиста України, композитора, естрадного співака Дворського П.А. 

 
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) Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 
майстерність, значний особистий внесок у примноження української 
пісенної спадщини, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Дворського Павла Ананійовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. Слухали інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 
рік». 

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

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

обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до 
Верховної Ради України щодо 
покращення соціального захисту 
громадських діячів, активістів, 
учасників та розбудовників Народного 
руху України, які боролися за 
незалежність держави» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VII скликання до Верховної Ради України щодо покращення соціального 
захисту громадських діячів, активістів, учасників та розбудовників 
Народного руху України, які боролися за незалежність держави» постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до Верховної Ради України щодо 
покращення соціального захисту громадських діячів, активістів, 
учасників та розбудовників Народного руху України, які боролися 
за незалежність держави». 

 
 
 

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 № 2/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання секретаря 
Опришенської сільської ради 
Глибоцького району Доготаря К.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України Безушка Г.І. 
 

Розглянувши клопотання секретаря Опришенської сільської ради 
Глибоцького району Доготаря К.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових 
дій в антитерористичній операції на Сході України Безушка Г.І. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди 600-річчя від дня першої письмової згадки 
про с.Опришени Глибоцького району рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Безушка 
Георгія Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 3/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання генерального 
директора ОКУ «Чернівецька обласна 
філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
Макара Л.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Народного артиста 
України, художнього керівника та 
головного диригента заслуженого 
академічного Буковинського ансамблю 
пісні і танцю імені Андрія Кушніренка 
Солтиса Я.А. 
 

Розглянувши клопотання генерального директора ОКУ «Чернівецька 
обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» Макара Л.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Народного артиста України, художнього керівника та головного 
диригента заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю 
імені Андрія Кушніренка Солтиса Я.А. та обговоривши інформацію 
Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури та 
мистецтва Буковинського краю та з нагоди 70-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 



Мунтяну І.М. нагородити Солтиса Ярослава Андрійовича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 4/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора ПП 
«Артон» Бондаренко В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» засновника ПП 
«Артон» Мисевича І.З. 
 

Розглянувши клопотання директора ПП «Артон» Бондаренко В.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» засновника ПП «Артон» Мисевича І.З. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 20-річчя 
від дня заснування ПП «Артон» рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Мисевича 
Ігоря Захаровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 5/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Генерального 
директора ТОВ «Машзавод» 
Сідляра В.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Генерального директора ТОВ 
«Машзавод» Сідляра В.А. та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Сідляра Віктора 
Анатолійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 6/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Народного артиста 
України, телеведучого Ілащука В.С. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Народного артиста України, 
телеведучого Ілащука В.С. та обговоривши інформацію Поклітара 
Ростислава Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток 
телерадіомовлення Буковини, та з нагоди 100-річчя Буковинського 
народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Ілащука Василя Степановича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
 

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 № 7/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Народного артиста 
України, композитора, естрадного 
співака Дворського П.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна 
І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Народного артиста України, композитора, 
естрадного співака Дворського П.А. та обговоривши інформацію Поклітара 
Ростислава Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у примноження 
української пісенної спадщини, та з нагоди 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Дворського Павла 
Ананійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 8/70 

 
7 вересня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 
рік». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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