
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 36 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
15.00                      кабінет № 339 

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Заступник голови постійної комісії: Бурдейний Ю.І. 
Члени комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Житарюк Н.В. – заступник начальника – прес-секретар інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Головатий І.Р. – заступник начальника організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 

 
Відповідно до пункту 10 статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» секретарем засідання обрано Бурдейного Ю.І. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

 

Порядок денний:  
 

1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року. 
Інформує: Кіндрат Володимир Романович - заступник директора – 
начальник бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
 

2. Про  внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Інформує: Кіндрат Володимир Романович - заступник директора – 
начальник бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
 

3. Про інформацію обласної виборчої комісії по виборах депутатів 
Чернівецької обласної ради щодо визнання повноважень депутата 
обласної ради Пілігача Г.Г. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 



2 
 

4. Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VI скликання від 
02.12.2010 № 8-1/10 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» із змінами. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 

5. Про розгляд листа першого заступника прокурора Чернівецької 
області старшого радника юстиції О.Іванюка щодо звернення в 
прокуратуру області голови ЧОО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» 
Сорочана Г.В. стосовно правомірності дій депутата Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 

6. Про інформацію щодо реагування на критичне зауваження депутата, 
висловлене на 25-й позачерговій сесії обласної ради VI скликання. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 

7. Про розгляд інформації Федорченко О.В. від 12.04.2014 щодо 
лобіювання повного зняття недоторканості, всіх пільг, спеціальних 
пенсій із народних депутатів України, всіх суддів і всіх інших 
чиновників в Україні. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 

8. Про розгляд повідомлення Чернівецького обласного управління 
лісового та мисливського господарства ДП «Чернівецький лісгосп» 
від 12.05.2014 № 390 щодо роботи депутата обласної ради Апетрій Г.І. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 

9. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 
на попередніх сесіях обласної ради. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 

10. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 
Ради України Єфтемія І.С. 
Інформує: Куцак Матвій Іванович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 
Голосували порядок денний комісії. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали: Інформацію Кіндрата Володимира Романовича - заступника 
директора – начальника бюджетного управління Департаменту фінансів 
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обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за перший 
квартал 2014 року. 

     Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С. 
     Вирішили: 

1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного управління 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. про 
виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

2. Слухали: Інформацію Кіндрата Володимира Романовича - заступника 
директора – начальника бюджетного управління Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік. 

Виступили: Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного управління 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

3. Слухали: Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про 
інформацію обласної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької 
обласної ради щодо визнання повноважень депутата обласної ради Пілігача Г.Г. 

Виступили: Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію обласної виборчої 
комісії по виборах депутатів Чернівецької обласної ради щодо визнання 
повноважень депутата обласної ради Пілігача Г.Г. взяти до відома. 
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про інформацію 
обласної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької обласної ради 
щодо визнання повноважень депутата обласної ради Пілігача Г.Г.". 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010 № 8-1/10 "Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради".     
Виступили: Яценюк Т.С. 

Вирішили: 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення змін до рішення 1-ї 
сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради" із змінами взяти до відома. 
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2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. Про розгляд листа 
першого заступника прокурора Чернівецької області старшого радника юстиції 
О.Іванюка щодо звернення в прокуратуру області голови ЧОО ВГО 
«Громадська мережа ОПОРА» Сорочана Г.В. стосовно правомірності дій 
депутата Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

 Виступили: Яценюк Т.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд листа першого 
заступника прокурора Чернівецької області старшого радника юстиції 
О.Іванюка щодо звернення в прокуратуру області голови ЧОО ВГО 
«Громадська мережа ОПОРА» Сорочана Г.В. стосовно правомірності дій 
депутата Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. під час здійснення 
голосування на позачерговій сесії Чернівецької обласної радивзяти до відома. 
2. Вказати депутату обласної ради Мунтяну І.М. на неухильне забезпечення 
особистого голосування на пленарних засіданнях сесії ради, дотримання ним 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 
депутатів місцевих рад», пункту 8.20 Регламенту Чернівецької обласної ради VI 
скликання. 
3. Доручити керуючому справами обласної ради М.Борцю направити листа 
голові  ЧОО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» Сорочану Г.В. такого змісту: 
 «Ваше звернення в Чернівецьку обласну прокуратуру від 15.04.2014 № 21 
щодо правомірності дій депутата Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. під 
час здійснення голосування на позачерговій сесії Чернівецької обласної ради 
відповідно до листа першого заступника прокурора Чернівецької області 
старшого радника юстиції О.Іванюка від 25.04.2014 № 07/1-р-14 розглянуто 
постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Чернівецької обласної ради. 

Відповідно до пункту 8.20 Регламенту Чернівецької обласної ради VI 
скликання (із змінами) голосування здійснюється депутатом обласної ради 
особисто, у порядку, визначеному Регламентом обласної ради, шляхом 
голосування «за», «проти» або «утримався». У разі виявлення на пленарному 
засіданні депутатом обласної ради факту порушення вимог щодо особистого 
голосування шляхом голосування за іншого депутата обласної ради розгляд 
питання порядку денного вноситься для повторного голосування. 

Депутату обласної ради Мунтяну І.М. вказано на неухильне 
забезпечення особистого голосування на пленарних засіданнях сесії ради, 
дотримання ним Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус депутатів місцевих рад», пункту 8.20 Регламенту Чернівецької 
обласної ради VI скликання та недопустимість таких дій в подальшому». 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо 
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реагування на критичне зауваження депутата, висловлене на 25-й позачерговій 
сесії обласної ради VI скликання. 

 Виступили: Яценюк Т.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо реагування 
на критичне зауваження депутата Шилепницького І.О. щодо ситуації, яка 
склалася довкола розміщення платних приватних чи комунальних автостоянок 
на вулицях міста Чернівці (зокрема, на Театральній площі і прилеглих до неї 
вулицях) та врегулювання даного питання відповідно до вимог чинного 
законодавства, висловлене на 25-й позачерговій сесії обласної ради VI 
скликання взяти до відома. 
2. Взяти до уваги, що відповідь Чернівецької міської ради від 05.05.2014 № 
01/02-04-1581 з цього питання направлена депутату Шилепницькому І.О. 
Чернівецькою обласною радою 08.05.2014 за № 01-13/31-456. 
3. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
інформації Федорченко О.В. від 12.04.2014 щодо лобіювання повного зняття 
недоторканості, всіх пільг, спеціальних пенсій із народних депутатів України, 
всіх суддів і всіх інших чиновників в Україні. 

 Виступили: Яценюк Т.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд інформації 
Федорченко О.В. від 12.04.2014 щодо лобіювання повного зняття 
недоторканості, всіх пільг, спеціальних пенсій із народних депутатів України, 
всіх суддів і всіх інших чиновників в Україні взяти до відома. 
2. Доручити керуючому справами обласної ради М.Борцю направити листа 
Федорченко О.В. такого змісту: 
 «З розвитком нашої держави, як правової та демократичної, 
депутатська недоторканість може і повинна бути суттєво зменшена. Затримка з 
скасуванням ряду процедур депутатського імунітету суттєво впливає на 
формування складу українського Парламенту.  
 З раніше реалізованих частково заходів слід нагадати про скасування 
депутатської недоторканості для депутатів місцевих рад.  
 Зменшення депутатської недоторканості повинно супроводжуватись  
відповідними заходами, також, і щодо посилення відповідальності 
високопосадовців виконавчої влади, суддів і навіть самого Президента. Тобто, 
все повинно бути гармонійно.  
 Демократичне суспільство України послідовно і наполегливо буде 
вдосконалювати систему заходів для забезпечення вільної діяльності народних 
депутатів України, незалежної від тиску «зовні» і «зверху», створюючи тим 
самим умови для зменшення «обсягу» депутатської недоторканості.  
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Депутатська недоторканність в демократичних країнах встановлюється з 
головною і, мабуть, єдиною метою: перешкодити переслідуванню 
парламентарія і наданню на нього тиску. Тому, в умовах демократії, яка дає 
лише перші слабенькі паростки, не можна вести розмову про зняття 
недоторканності як такої. Доцільніше говорити саме про обмеження імунітету і 
чітке закріплення цього обмеження в українському законодавстві. 

Верховна Рада України розглянула ряд законопроектів, в тому числі за 
спрощення процедури зняття недоторканності з депутатів і притягнення їх до 
кримінальної відповідальності. 

В подальшому через народних депутатів України від Чернівецької області 
будемо сприяти вирішенню піднятих Вами питань.». 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
повідомлення Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства ДП «Чернівецький лісгосп» від 12.05.2014 № 390 щодо роботи 
депутата обласної ради Апетрій Г.І. 

 Виступили: Яценюк Т.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд повідомлення 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 
ДП «Чернівецький лісгосп» від 12.05.2014 № 390 щодо роботи депутата 
обласної ради Апетрій Г.І. взяти до відома. 
2. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради підготувати 
рекомендації та правові висновки щодо вирішення поставлених в повідомленні 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 
ДП «Чернівецький лісгосп» від 12.05.2014 № 390 стосовно роботи депутата 
обласної ради Апетрій Г.І. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо 
реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради. 

 Виступили: Яценюк Т.С., Бурдейний Ю.І. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради взяти до 
відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Єфтемія І.С. 

Виступили: Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І.  
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Вирішили: 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України Єфтемія І.С. взяти до відома. 
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Єфтемія І.С.». 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                              М.Куцак 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Ю.Бурдейний 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 1/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про виконання обласного 
бюджету за І квартал 2014 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора – 
начальника бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Кіндрата В.Р. про виконання обласного бюджету 
за І квартал 2014 року, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 

управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
Кіндрата В.Р. про виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року 
взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 2/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора – 
начальника бюджетного управління Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Кіндрата В.Р. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора – начальника бюджетного 

управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
Кіндрата В.Р. про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти 
до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 3/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про інформацію обласної виборчої 
комісії по виборах депутатів 
Чернівецької обласної ради щодо 
визнання повноважень депутата 
обласної ради Пілігача Г.Г. 
 
 

Заслухавши та обговоривши повідомлення голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про інформацію обласної виборчої комісії по виборах 
депутатів Чернівецької обласної ради щодо визнання повноважень 
депутата обласної ради Пілігача Г.Г., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію 
обласної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької обласної ради 
щодо визнання повноважень депутата обласної ради Пілігача Г.Г. взяти до 
відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про 
інформацію обласної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької 
обласної ради щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
Пілігача Г.Г.". 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 4/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до рішення 1-ї 
сесії обласної ради VІ скликання 
від 02.12.2010 № 8-1/10 "Про 
утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної 
ради" із змінами 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 02.12.2010 № 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних 
комісій Чернівецької обласної ради" із змінами, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про внесення 
змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІ скликання від 02.12.2010  
№ 8-1/10 "Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької 
обласної ради" із змінами взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 5/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 

Про розгляд листа першого 
заступника прокурора 
Чернівецької області старшого 
радника юстиції О.Іванюка щодо 
звернення в прокуратуру області 
голови ЧОО ВГО «Громадська 
мережа ОПОРА» Сорочана Г.В. 
стосовно правомірності дій 
депутата Чернівецької обласної 
ради Мунтяна І.М. 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд листа першого заступника прокурора 
Чернівецької області старшого радника юстиції О.Іванюка щодо звернення 
в прокуратуру області голови ЧОО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» 
Сорочана Г.В. стосовно правомірності дій депутата Чернівецької обласної 
ради Мунтяна І.М. під час здійснення голосування на позачерговій сесії 
Чернівецької обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
листа першого заступника прокурора Чернівецької області старшого 
радника юстиції О.Іванюка щодо звернення в прокуратуру області голови 
ЧОО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» Сорочана Г.В. стосовно 
правомірності дій депутата Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. під 



час здійснення голосування на позачерговій сесії Чернівецької обласної 
радивзяти до відома. 

2. Вказати депутату обласної ради Мунтяну І.М. на неухильне 
забезпечення особистого голосування на пленарних засіданнях сесії ради, 
дотримання ним Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус депутатів місцевих рад», пункту 8.20 Регламенту Чернівецької 
обласної ради VI скликання. 

3. Доручити керуючому справами обласної ради М.Борцю 
направити листа голові  ЧОО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» 
Сорочану Г.В. такого змісту: 
 «Ваше звернення в Чернівецьку обласну прокуратуру від 15.04.2014 
№ 21 щодо правомірності дій депутата Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. під час здійснення голосування на позачерговій сесії 
Чернівецької обласної ради відповідно до листа першого заступника 
прокурора Чернівецької області старшого радника юстиції О.Іванюка від 
25.04.2014 № 07/1-р-14 розглянуто постійною комісією з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Чернівецької обласної ради. 

Відповідно до пункту 8.20 Регламенту Чернівецької обласної ради VI 
скликання (із змінами) голосування здійснюється депутатом обласної ради 
особисто, у порядку, визначеному Регламентом обласної ради, шляхом 
голосування «за», «проти» або «утримався». У разі виявлення на 
пленарному засіданні депутатом обласної ради факту порушення вимог 
щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого депутата 
обласної ради розгляд питання порядку денного вноситься для повторного 
голосування. 

Депутату обласної ради Мунтяну І.М. вказано на неухильне 
забезпечення особистого голосування на пленарних засіданнях сесії ради, 
дотримання ним Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус депутатів місцевих рад», пункту 8.20 Регламенту Чернівецької 
обласної ради VI скликання та недопустимість таких дій в подальшому». 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 6/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про інформацію щодо реагування 
на критичне зауваження депутата, 
висловлене на 25-й позачерговій 
сесії обласної ради VI скликання 
 

Заслухавши та обговоривши повідомлення голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про інформацію щодо реагування на критичне зауваження 
депутата, висловлене на 25-й позачерговій сесії обласної ради VI 
скликання, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію 
щодо реагування на критичне зауваження депутата Шилепницького І.О. 
щодо ситуації, яка склалася довкола розміщення платних приватних чи 
комунальних автостоянок на вулицях міста Чернівці (зокрема, на 
Театральній площі і прилеглих до неї вулицях) та врегулювання даного 
питання відповідно до вимог чинного законодавства, висловлене на 25-й 
позачерговій сесії обласної ради VI скликання взяти до відома. 

2. Взяти до уваги, що відповідь Чернівецької міської ради від 
05.05.2014 № 01/02-04-1581 з цього питання направлена депутату 
Шилепницькому І.О. Чернівецькою обласною радою 08.05.2014 за № 01-
13/31-456. 

3. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 7/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про розгляд інформації 
Федорченко О.В. від 12.04.2014 
щодо лобіювання повного зняття 
недоторканості, всіх пільг, 
спеціальних пенсій із народних 
депутатів України, всіх суддів і 
всіх інших чиновників в Україні 
 
 

Заслухавши та обговоривши повідомлення голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд інформації Федорченко О.В. від 12.04.2014 щодо 
лобіювання повного зняття недоторканості, всіх пільг, спеціальних пенсій 
із народних депутатів України, всіх суддів і всіх інших чиновників в 
Україні, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Повідомлення голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
інформації Федорченко О.В. від 12.04.2014 щодо лобіювання повного 
зняття недоторканості, всіх пільг, спеціальних пенсій із народних 
депутатів України, всіх суддів і всіх інших чиновників в Україні взяти до 
відома. 
2.  Доручити керуючому справами обласної ради М.Борцю направити 
листа Федорченко О.В. такого змісту: 

«З розвитком нашої держави, як правової та демократичної, 
депутатська недоторканість може і повинна бути суттєво зменшена. 
Затримка з скасуванням ряду процедур депутатського імунітету суттєво 
впливає на формування складу українського Парламенту.  
 



З раніше реалізованих частково заходів слід нагадати про скасування 
депутатської недоторканості для депутатів місцевих рад.  

Зменшення депутатської недоторканості повинно супроводжуватись  
відповідними заходами, також, і щодо посилення відповідальності 
високопосадовців виконавчої влади, суддів і навіть самого Президента. 
Тобто, все повинно бути гармонійно.  

Демократичне суспільство України послідовно і наполегливо буде 
вдосконалювати систему заходів для забезпечення вільної діяльності 
народних депутатів України, незалежної від тиску «зовні» і «зверху», 
створюючи тим самим умови для зменшення «обсягу» депутатської 
недоторканості.  

Депутатська недоторканність в демократичних країнах 
встановлюється з головною і, мабуть, єдиною метою: перешкодити 
переслідуванню парламентарія і наданню на нього тиску. Тому, в умовах 
демократії, яка дає лише перші слабенькі паростки, не можна вести 
розмову про зняття недоторканності як такої. Доцільніше говорити саме 
про обмеження імунітету і чітке закріплення цього обмеження в 
українському законодавстві. 

Верховна Рада України розглянула ряд законопроектів, в тому числі 
за спрощення процедури зняття недоторканності з депутатів і притягнення 
їх до кримінальної відповідальності. 

В подальшому через народних депутатів України від Чернівецької 
області будемо сприяти вирішенню піднятих Вами питань.». 
 
 
 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 8/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд повідомлення 
Чернівецького обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства 
ДП «Чернівецький лісгосп» 
від 12.05.2014 № 390 щодо 
роботи депутата обласної 
ради Апетрій Г.І. 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд повідомлення Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського господарства ДП «Чернівецький 
лісгосп» від 12.05.2014 № 390 щодо роботи депутата обласної ради 
Апетрій Г.І., постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд повідомлення 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства ДП «Чернівецький лісгосп» від 12.05.2014 № 390 щодо 
роботи депутата обласної ради Апетрій Г.І. взяти до відома. 
2. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради підготувати 
рекомендації та правові висновки щодо вирішення поставлених в 
повідомленні Чернівецького обласного управління лісового та 
мисливського господарства ДП «Чернівецький лісгосп» від 12.05.2014 № 
390 стосовно роботи депутата обласної ради Апетрій Г.І. 
 
 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 9/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що 
внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про інформацію 
щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях 
обласної ради взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 10/36 

 

28 травня 2014 р. м. Чернівці 
 

 
Про клопотання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України Єфтемія І.С. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Єфтемія І.С., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання 
щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  
Єфтемія І.С. взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про 
клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України Єфтемія І.С.". 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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