
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
 

ПРОТОКОЛ № 25/14 

засідання постійної комісії 
 
Від 02.06.2014 року 

 
 

Всього членів комісії : 10 
В.Куліш, А.Божеску, Т.Гуцуляк, М.Жар, Г.Жаровська,  

І.Кібіч, М.Павлюк, Г.Придій, М.Салагор, С.Столяр. 
 

Присутні на засіданні : 6 
В.Куліш, Г.Придій, Г.Жаровська, І.Кібіч, 

М.Павлюк, М.Салагор. 
 

Запрошені :   
Дякова Анжела Анатоліївна – Директор Департаменту фінансів ОДА; 

 
Гавриш Володимир Михайлович – заступник директора департаменту 

економічного розвитку і торгівлі; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок денний : 
 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік". 

Інформує: Дякова А.А. 
 

2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради  «Про виконання обласного бюджету за перший 
квартал 2014 року». 

Інформує: Дякова А.А. 
 

3. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2014 рік". 

Інформує: Гавриш В.М. 

 4. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про виконання програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2013 рік". 

Інформує: Гавриш В.В. 

         5. Про розгляд звернення депутатів Закарпатської обласної ради щодо 
внесення змін до чинного законодавства відповідно до Стамбульської 
конвенції. 

Інформує:Куліш В.І. 
 

     6. Про розгляд звернення депутатів Закарпатської обласної ради щодо 
заборони діяльності громадської організації «Український вибір» у 
Закарпатський області. 

Інформує:Куліш В.І. 
 
   7. Про розгляд рішень Львівської обласної ради від 18.03.2014 р.     

Інформує:Куліш В.І. 
 
   8. Про розгляд заяви Координаційної громадської ради Рівненської області 
щодо зміни злодійської системи влади в Україні. 

Інформує:Куліш В.І. 
 



9. Про розгляд звернення Бондаренко М.В. щодо недопущення створення 
Державного агентства заповідної справи. 

Інформує:Куліш В.І. 
 

10. Про розгляд звернення Депутата обласної ради Салагора М.М. щодо 
деструктивної позиції керівництва управління внутрішньої безпеки ГУ 
Міндоходів в Чернівецькій області по відношенню до Чернівецької митниці 
Міндоходів. 

Інформує: Куліш В.І. 
 

Голосували :     "за" - 6 ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0   
 

У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Жара М.М., секретарем даного 
засідання вважати Павлюка М.В. 

Голосували :     "за" - 6 ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0   
 

І. Слухали: 

2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік". 

Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:   

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» для розгляду на сесії обласної ради.  

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 

ІІ. Слухали: 

Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради  «Про виконання обласного бюджету за перший 
квартал 2014 року». 

Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:  



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

обласного бюджету за І квартал 2014 року» та запропонувати внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації передбачити фінансування у 2014 році "Комплексної 
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період до 
2015 року" в межах чинного законодавства. 

 
Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 

 
ІІІ. Слухали: 

        Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2014 рік". 

Виступили: Гавриш В.М. 

Вирішили:  

1. Питання Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2014 рік" та про розгляд внесеного 
обласною державною адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про 
виконання програми економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2013 рік" заслухати одним питанням. 
         2. Інформацію заступника директора департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.І. «Про 
програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 
рік» та "Про виконання програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2013 рік" взяти до відома. 
           3.Доручити подати фахову оцінку щодо доцільності включення 
кожного об’єкта включеного до переліку об’єктів будівництва в рамках 
програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 
рік. 
           4. Доручити подати пояснення щодо можливості виділення коштів на 
облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів 
«Красноїльськ», «Дяківці». 
           5. Розгляд зазначених питань відкласти на 04.06.2014 на 10-00 на 
спільному засіданні постійних комісій обласної ради. 
 



Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
 

IV. Слухали: 

Про розгляд звернення депутатів Закарпатської обласної ради щодо внесення 
змін до чинного законодавства відповідно до Стамбульської конвенції. 

Виступили: Куліш В.І. 

Вирішили:  

Звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте на 
пленарному засіданні 18 сесії обласної ради VI скликання 26 лютого 2014 
року взяти до відома. 

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
 

V. Слухали: 
 
Про розгляд звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте 

на пленарному засіданні 18 сесії обласної ради VI скликання 26 лютого 2014 
року щодо заборони діяльності громадської організації «Український вибір» 
у Закарпатській області. 

       Виступили: Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

Звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте на 
пленарному засіданні 18 сесії обласної ради VI скликання 26 лютого 2014 
року взяти до відома. 

VI. Слухали: 

       Про розгляд рішень Львівської обласної ради від 18.03.2014 р.     
 
        Виступили: Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

Рішення Львівської обласної ради від 18 березня 2014 року №976 «Про  



звернення до Генерального прокурора України щодо здійснення нагляду за 
додержанням і застосуванням законів посадовими особами Кабінету 
Міністрів України», № «Про звернення до Генерального прокурора України 
щодо здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів 
посадовими особами Кабінету Міністрів України при підготовці й прийнятті 
постанов №13 та №14 від 22.01.2014», №975 «Про звернення до 
Генерального прокурора України щодо вжиття заходів реагування на 
порушення конституційних прав громадян та притягнення до 
відповідальності службових осіб Міністерства внутрішніх справ України» 

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 

VII. Слухали: 

     Про розгляд заяви Координаційної громадської ради Рівненської області 
щодо зміни злодійської системи влади в Україні. 
 

Виступили: Куліш В.І. 

Вирішили:  

     Ініціативи Координаційної громадської ради Рівненської області щодо 
зміни системи влади в України взяти до відома. 
 

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
 

VIII.Слухали: 

        Про розгляд звернення Бондаренко М.В. щодо недопущення створення 
Державного агентства заповідної справи. 

Виступили: Куліш В.І. 

Вирішили:  

Звернення Бондаренко М.В. з питань децентралізації повноважень щодо 
природно-заповідного фонду від Міністерства екології та природних ресурсів 
та заборони створення Державного агентства заповідної справи взяти до 
відома. 
 

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 



IX. Слухали: 

Про розгляд звернення Депутата обласної ради Салагора М.М. щодо 
деструктивної позиції керівництва управління внутрішньої безпеки ГУ 
Міндоходів в Чернівецькій області по відношенню до Чернівецької митниці 
Міндоходів. 

Виступили: Куліш В.І.,Салагор М.М. 

Вирішили:  

Звернутися до першого заступника Міністра доходів і зборів України 
Білоуса Ігоря Олеговича щодо перевірки фактів викладених у зверненні 
депутата Чернівецької обласної ради Салагора М.М. стосовно деструкційних 
дій  керівництва Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у 
Чернівецькій області Лопотова І.В. та Приходька В.М. та відповідного 
реагування. 

Текст звернення додається.   

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         В. Куліш 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                               М. Павлюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік» 

 

 

Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік», комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» для розгляду на сесії обласної ради.  

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про виконання обласного бюджету  
за І квартал 2014 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича – 

заступника начальника фінансового департаменту обласної державної 
адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання 

обласного бюджету за І квартал 2014 року ” та запропонувати внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
  
 
Голова постійної комісії                                                                   В.Куліш 



   
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
(VI скликання ) 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
з правових питань, міжетнічних відносин,  

транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності 
_______________________________________________________________________ 

   
2 червня  2014 року                                                                                м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької  
області на 2014 рік 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Про 
розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту рішення 
обласної ради "Про програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2014 рік", постійна комісія – 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
          1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.І. «Про 
програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 
рік» взяти до відома. 
         2. Інформацію заступника директора департаменту економічного розвитку 
і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.І. «Про програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік» та "Про 
виконання програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області 
на 2013 рік" взяти до відома. 
           3.Доручити подати фахову оцінку щодо доцільності включення кожного 
об’єкта включеного до переліку об’єктів будівництва в рамках програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік. 
           4. Доручити подати пояснення щодо можливості виділення коштів на 
облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів 
«Красноїльськ», «Дяківці». 
           5. Розгляд зазначених питань відкласти на 04.06.2014 на 10-00 на 
спільному засіданні постійних комісій обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії                                                                 В.Куліш 



  
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
(VI скликання ) 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
з правових питань, міжетнічних відносин,  

транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності 
_______________________________________________________________________ 

   
2 червня  2014 року                                                                                м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК 

 
Про виконання програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької  
області на 2013 рік 
 

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, постійна 

комісія – 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі облдержадміністрації «Про виконання програми 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік» взяти до 

відома. 

2. Розгляд цього питання перенести та здійснити на спільному 

засіданні постійних комісій обласної ради 04.06.2014 о 10-00. 

 

Голова постійної комісії                                                                 В.Куліш 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Закарпатської обласної ради щодо 
внесення змін до чинного законодавства 
відповідно до Стамбульської конвенції 
  

 

 

Розглянувши звернення депутатів Закарпатської обласної ради, 
прийняте на пленарному засіданні 18 сесії VI скликання 7 березня 2014 року 
щодо внесення змін до чинного законодавства відповідно до Стамбульської 
конвенції, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

      Звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте на 
пленарному засіданні 18 сесії VI скликання 7 березня 2014 року щодо 
внесення змін до чинного законодавства відповідно до Стамбульської взяти 
до відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Закарпатської обласної ради щодо 
заборони діяльності громадської  
організації «Український вибір» 
у Закарпатській області 

 

 

Розглянувши звернення депутатів Закарпатської обласної ради, 
прийняте на пленарному засіданні 18 сесії обласної ради VI скликання 26 
лютого 2014 року щодо заборони діяльності громадської організації 
«Український вибір» у Закарпатській області, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

Звернення депутатів Закарпатської обласної ради, прийняте на 
пленарному засіданні 18 сесії обласної ради VI скликання 26 лютого 2014 
року взяти до відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд рішень Львівської  
обласної ради  

 

 

Розглянувши рішення Львівської обласної ради від 18 березня 2014 року 
№976 «Про  звернення до Генерального прокурора України щодо здійснення 
нагляду за додержанням і застосуванням законів посадовими особами 
Кабінету Міністрів України», № «Про звернення до Генерального прокурора 
України щодо здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів 
посадовими особами Кабінету Міністрів України при підготовці й прийнятті 
постанов №13 та №14 від 22.01.2014», №975 «Про звернення до 
Генерального прокурора України щодо вжиття заходів реагування на 
порушення конституційних прав громадян та притягнення до 
відповідальності службових осіб Міністерства внутрішніх справ України», 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

      Рішення Львівської обласної ради 18 березня 2014 року взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд законодавчих ініціатив 
Координаційної громадської ради 
Рівненської області 
  

 

 

Розглянувши ініціативи Координаційної громадської ради Рівненської 
області щодо зміни злодійської системи влади в Україні, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

     Ініціативи Координаційної громадської ради Рівненської області щодо 
зміни системи влади в України взяти до відома. 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення 
Бондаренко М.В. 
  

 

 

Розглянувши звернення Бондаренко М.В. з питань децентралізації 
повноважень щодо природно-заповідного фонду від Міністерства екології та 
природних ресурсів та заборони створення Державного агентства заповідної 
справи, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

      Звернення Бондаренко М.В. з питань децентралізації повноважень щодо 
природно-заповідного фонду від Міністерства екології та природних ресурсів 
та заборони створення Державного агентства заповідної справи взяти до 
відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
2 червня 2014 р.                                  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення депутата 
обласної ради Салагора М.М. 

 

 
               Розглянувши звернення депутата обласної ради Салагора М.М. щодо 
деструктивної позиції керівництва управління внутрішньої безпеки ГУ 
Міндоходів в Чернівецькій області по відношенню до Чернівецької митниці 
Міндоходів, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Звернутися до першого заступника Міністра доходів і зборів України 

Білоуса Ігоря Олеговича щодо перевірки фактів викладених у зверненні 
депутата Чернівецької обласної ради Салагора М.М. стосовно деструкційних 
дій  керівництва Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у 
Чернівецькій області Лопотова І.В. та Приходька В.М. та відповідного 
реагування. 

  
 
Голова постійної комісії                                                                          В.Куліш 
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