
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
Протокол № 15 

13 вересня 2021 р.                        м. Чернівці 
каб. №332 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, Сергій 
РАТУШЕНКО 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік». 

Інформує: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного 
бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки». 

Інформує: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік». 

Інформує: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

4.Про розгляд звернення депутатів Херсонської обласної ради  
Ⅷ скликання до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та 
обласних рад щодо здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової 
спроможності районних рад 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

5.Про розгляд звернення депутатів Тернопільської обласної ради 
до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної ради України 
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Разумкова Д.О., Прем’єр - міністра України Шмигаля Д.А., щодо необхідності 
ухвалення закону з наданням об’єктивної і правової оцінки насильного 
переселення у 1944-1951 роках українського населення з території сучасної 
Польщі як депортації за національною ознакою, а також надання постраждалим 
статусу депортованих осіб 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

6.Про розгляд звернення депутатів Тернопільської обласної ради  
до Президента України Зеленського В.О. щодо позбавлення громадянства 
України незаконно обраного Народного депутата України Аксьонова Андрія 
Анатолійовича. 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

7.Про клопотання декана географічного факультету Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федьковича Мирослава ЗАЯЧУКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Валерія РУДЕНКА, В’ячеслава ЯВКІНА. 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

8.Про клопотання першого заступника начальника Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства Романа 
ЧЕРЕВАТОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Миколи ДУЩАКА, Костянтина 
ЖОЛОВАНА, Миколи КОСТЮКА, Володимира ПИЛИП'ЮКА. 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
1. Слухали: інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
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2. Слухали: інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту рішення «Про розгляд 
Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
3. Слухали: інформацію щодо проєкту рішення «Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 
рік» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
4. Слухали: звернення депутатів Херсонської обласної ради Ⅷ 

скликання до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та обласних 
рад щодо здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової 
спроможності районних рад 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
5. Слухали: звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 

Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної ради України 
Разумкова Д.О., Прем’єр - міністра України Шмигаля Д.А., щодо необхідності 
ухвалення закону з наданням об’єктивної і правової оцінки насильного 
переселення у 1944-1951 роках українського населення з території сучасної 
Польщі як депортації за національною ознакою, а також надання постраждалим 
статусу депортованих осіб  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
6. Слухали: звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 

Президента України Зеленського В.О. щодо позбавлення громадянства України 
незаконно обраного Народного депутата України Аксьонова Андрія 
Анатолійовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
7. Слухали: клопотання декана географічного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича Мирослава ЗАЯЧУКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» доктора географічних наук, професора кафедри географії та 
екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені 
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Юрія Федьковича, Заслуженого працівника освіти України − Валерія 
РУДЕНКА, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії та 
менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича − В’ячеслава ЯВКІНА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 

внесок у розвиток освіти і науки та виховання молоді рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЯВКІНА В’ячеслава 
Григоровича. 

 
8. Слухали: клопотання першого заступника начальника Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства Романа 
ЧЕРЕВАТОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» лісничого Романківецького лісництва 
державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» − Миколу 
ДУЩАКА, вальника лісу 6 розряду Чемернарського лісництва державного 
підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» − Костянтина 
ЖОЛОВАНА, лісника Верхньопетрівецького лісництва державного 
підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» − Миколу КОСТЮКА, 
начальника відділу лісового господарства та мисливства Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства − Володимира 
ПИЛИП'ЮКА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у відновлення, збереження, охорону лісів Чернівецької області та з 
нагоди Дня працівника лісу рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ЖОЛОВАНА Костянтина Івановича, 
ПИЛИП'ЮКА Володимира Миколайовича. 
 
 
 
Голова постійної комісії         Світлана ФОЧУК 
 
 
Секретар засідання комісії           Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 1 
 

13 вересня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про розгляд проєкту рішення  
«Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
  



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 2 
 

13 вересня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про розгляд проєкту рішення  
«Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
 Чернівецької області на 2022-2024 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту рішення 
«Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 
роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
  



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 3 
 

13 вересня 2021                                           м. Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення  
«Про виконання Програми  
економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області 
за 2020 рік» 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 
  



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 4 
 

13 вересня 2021                                           м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення депутатів 
Херсонської обласної ради Ⅷ скликання  
до Верховної ради України,  
Кабінету Міністрів України 
та обласних рад щодо здійснення невідкладних 
заходів із забезпечення фінансової  
спроможності районних рад 

 
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Херсонської обласної 

ради Ⅷ скликання до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та 
обласних рад щодо здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової 
спроможності районних рад, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 
  



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 5 
 

13 вересня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради 
до Президента України Зеленського 
В.О., Голови Верховної ради України 
Разумкова Д.О., Прем’єр - міністра 
України Шмигаля Д.А., щодо 
необхідності ухвалення закону з 
наданням об’єктивної і правової оцінки 
насильного переселення у 1944-1951 
роках українського населення з 
території сучасної Польщі як 
депортації за національною ознакою, а 
також надання постраждалим статусу 
депортованих осіб 
 

1.Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної ради 
України Разумкова Д.О., Прем’єр - міністра України Шмигаля Д.А., щодо 
необхідності ухвалення закону з наданням об’єктивної і правової оцінки 
насильного переселення у 1944-1951 роках українського населення з території 
сучасної Польщі як депортації за національною ознакою, а також надання 
постраждалим статусу депортованих осіб, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 6 
 

13 вересня 2021                                                м. Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутатів  
Тернопільської обласної ради до Президента України  
Зеленського В.О. щодо позбавлення 
громадянства України незаконно обраного 
Народного депутата України  
Аксьонова Андрія Анатолійовича 
 

Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В.О. щодо позбавлення 
громадянства України незаконно обраного Народного депутата України 
Аксьонова Андрія Анатолійовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 7 
 

13 вересня 2021                                                м. Чернівці 
 

Про клопотання декана географічного  
Факультету Чернівецького національного  
університету ім. Юрія Федьковича  
Мирослава ЗАЯЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Валерія РУДЕНКА,  
В’ячеслава ЯВКІНА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання декана географічного 
факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 
Мирослава ЗАЯЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора географічних наук, 
професора кафедри географії та екологічного менеджменту Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, Заслуженого працівника 
освіти України − Валерія РУДЕНКА, кандидата географічних наук, доцента 
кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича − В’ячеслава ЯВКІНА, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 

внесок у розвиток освіти і науки та виховання молоді рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЯВКІНА В’ячеслава 
Григоровича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

 

ВИСНОВОК № 8 
13 вересня 2021                                                м. Чернівці 
 

Про клопотання першого заступника 
начальника Чернівецького обласного  
управління лісового та мисливського  
господарства Романа ЧЕРЕВАТОГО  
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Миколи ДУЩАКА, Костянтина ЖОЛОВАНА,  
Миколи КОСТЮКА, Володимира ПИЛИП'ЮКА 

Розглянувши та обговоривши клопотання першого заступника 
начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства Романа ЧЕРЕВАТОГО щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лісничого 
Романківецького лісництва державного підприємства «Сокирянське лісове 
господарство» − Миколу ДУЩАКА, вальника лісу 6 розряду Чемернарського 
лісництва державного підприємства «Берегометське лісомисливське 
господарство» − Костянтина ЖОЛОВАНА, лісника Верхньопетрівецького 
лісництва державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» − 
Миколу КОСТЮКА, начальника відділу лісового господарства та мисливства 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства − 
Володимира ПИЛИП'ЮКА, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у відновлення, збереження, охорону лісів Чернівецької області та з 
нагоди Дня працівника лісу рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ЖОЛОВАНА Костянтина Івановича, 
ПИЛИП'ЮКА Володимира Миколайовича. 

 

Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 
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