
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 42 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
16.00 каб.№ 339  

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Заступник голови постійної комісії: Бурдейний Ю.І. 
Секретар постійної комісії: - Палій В.М. 
Член комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Унгуряну В.М. – начальника інформаційно-аналітичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
Головатий І.Р. – заступник начальника організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Порядок денний:  
 

На розгляд постійної комісії надійшло 9 документів: 
 

1. Про обласний бюджет на 2015 рік. 
 

2. Про розгляд клопотання  Путильської районної ради щодо нагородження 
Почесною Грамотою Верховної Ради України Фрей Наталію Олексіївну. 

 
3. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «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» зі змінами» (стосовно 
заяви депутата обласної ради VI скликання Пілігача Георгія Георгійовича щодо 
включення його до складу постійної комісії обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій). 
 

4. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про звільнення заступника 
голови Чернівецької обласної ради Маніліча В.М.» 
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5. Про розгляд звернення депутатів Герцаївської районної ради VI скликання 

щодо перенесення робочого дня з 25.12 на 20.12. 
 

6. Про розгляд листа Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-1969 щодо виключення з 
переліку проектів регуляторних актів Плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 
171-30/14, питання про Порядок використання бюджетних коштів до 
Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я 
великої рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та 
здешевлення вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області 
на 2014-2015 роки у зв’язку із помилковим включенням. 
 

7. Про розгляд вимоги Чернівецького обласного об’єднання МАЙДАН від 
25.12.2014 № 68 щодо подальшої роботи заступника голови Чернівецької 
обласної ради. 
 

8. Про розгляд заяви депутата обласної ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо 
дострокового припинення його повноважень у зв’язку з обранням його народним 
депутатом України. 
 

9. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 
Регламенту Чернівецької обласної ради VIскликання». 

 
 Голова постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики Куцак М.І. запропонував зняти з порядку денного роботи 
постійної комісії 4 (четверте) питання про розгляд проекту рішення сесії обласної ради 
«Про звільнення заступника голови Чернівецької обласної ради Маніліча В.М.», поскільки 
18.12.2014 на ХХХ сесії обласної ради VI скликання за результатами таємного голосування зі 
звільнення заступника голови Чернівецької обласної ради Маніліча В.М. рішення не 
прийнято (відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії за звільнення заступника голови 
Чернівецької обласної ради Маніліча В.М. проголосувало 33 депутати і проти звільнення – 
33 депутати). 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
Голосували порядок денний комісії з 8 питань: 
1. Про обласний бюджет на 2015 рік. 

 
2. Про розгляд клопотання  Путильської районної ради щодо нагородження 

Почесною Грамотою Верховної Ради України Фрей Наталію Олексіївну. 
 

3. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «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» зі змінами» (стосовно 
заяви депутата обласної ради VI скликання Пілігача Георгія Георгійовича щодо 
включення його до складу постійної комісії обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій). 
 

4. Про розгляд звернення депутатів Герцаївської районної ради VI скликання щодо 
перенесення робочого дня з 25.12 на 20.12. 

 
5. Про розгляд листа Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-1969 щодо виключення з 
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переліку проектів регуляторних актів Плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 
171-30/14, питання про Порядок використання бюджетних коштів до 
Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я 
великої рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та 
здешевлення вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області 
на 2014-2015 роки у зв’язку із помилковим включенням. 
 

6. Про розгляд вимоги Чернівецького обласного об’єднання МАЙДАН від 
25.12.2014 № 68 щодо подальшої роботи заступника голови Чернівецької 
обласної ради. 
 

7. Про розгляд заяви депутата обласної ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо 
дострокового припинення його повноважень у зв’язку з обранням його народним 
депутатом України. 
 

8. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до 
Регламенту Чернівецької обласної ради VIскликання». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний бюджет 
на 2015 рік. 
  Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І. 
 Вирішили: 

1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Єлизавети Михайлівни про обласний 
бюджет на 2015 рік 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 голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Фрей Н.О. 

Виступили: Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І.  
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 Фрей Н.О. взяти до 
відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення «Про 
клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Фрей Н.О.». 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
3. 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 
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утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради"(стосовно 
заяви депутата обласної ради VI скликання Пілігача Георгія Георгійовича щодо включення 
його до складу постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій).     
Виступили: Яценюк Т.С., Палій В.М. 
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. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про звернення 
депутатів Герцаївської районної ради VI скликання щодо перенесення робочого 
дня з 25 грудня на 20 грудня. 

Виступили: Яценюк Ф.С., Куцак М.І., Бурдейний Ю.І., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про звернення 
депутатів Герцаївської районної ради VI скликання щодо перенесення робочого 
дня з 25 грудня на 20 грудня взяти до відома. 

2. З метою розгляду на черговій сесії обласної ради звернення 
депутатів Герцаївської районної ради VI скликання щодо перенесення робочого 
дня з 25 грудня на 20 грудня, доручити Управлінню культури Чернівецької 
обласної державної адміністрації підготувати відповідне звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо врегулювання 
порушеного депутатами Герцаївської районної ради VI скликання питання 
стосовно відзначення 25 грудня Різдва Христового та вважати цей день 
офіційно вихідним днем. 

3. Скерувати даний висновок постійної комісії Управлінню культури 
Чернівецької обласної державної адміністрації (з додатками) та Герцаївській 
районній раді для розгляду по суті. 

 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 
Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-1969 щодо виключення з переліку 
проектів регуляторних актів Плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 
171-30/14, питання про Порядок використання бюджетних коштів до 
Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я 
великої рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та 
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здешевлення вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій 
області на 2014-2015 роки у зв’язку із помилковим включенням . 

 Виступили: Яценюк Ф.С., Бурдейний Ю.І., Палій В.М. 
         Вирішили: 
 1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд листа 
Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-1969 щодо виключення з переліку 
проектів регуляторних актів Плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 
171-30/14, питання про Порядок використання бюджетних коштів до 
Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я 
великої рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та 
здешевлення вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій 
області на 2014-2015 роки у зв’язку із помилковим включенням  взяти до 
відома. 

2. Розглянувши клопотання обласної державної адміністрації щодо 
виключення окремих питань з плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18 грудня 
2014 року № 171-30/14, постійною комісією пропонується: 

2.1. Вилучити з розділу "Проекти регуляторних актів" плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 30-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 18 грудня 2014 року № 1710-30/14, питання № 
2: "Порядок використання бюджетних коштів до Регіональної програми 
здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я великої рогатої худоби 
в сільських пунктах штучного запліднення та здешевлення вартості 
ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області на 2014-2015 роки" 
та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.  
 Результати голосування: прийнято одноголосно 

6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд вимоги 
Чернівецького обласного об’єднання МАЙДАН від 25.12.2014 № 68 щодо 
подальшої роботи заступника голови Чернівецької обласної ради.  

Виступили: Куцак М.І., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд вимоги 
Чернівецького обласного об’єднання МАЙДАН від 25.12.2014 № 68 щодо 
подальшої роботи заступника голови Чернівецької обласної ради взяти до 
відома. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд заяви 
депутата обласної ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо дострокового 
припинення повноважень у зв’язку з обранням його народним депутатом 
України. 
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 Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд заяви 
депутата обласної ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо дострокового 
припинення повноважень у зв’язку з обранням його народним депутатом 
України взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про дострокове 
припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VI скликання 
Папієва М.М.» та внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд проекту 
рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до Регламенту Чернівецької 
обласної ради VIскликання» 

 Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
Вирішили: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд проекту 
рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до Регламенту Чернівецької 
обласної ради VIскликання» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до Регламенту Чернівецької обласної ради VIскликання» із змінами в пункті 6 
проекту рішення після слів «голові ради» доповнити словами в новій редакції 
«першому заступнику або заступнику голови обласної ради» та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

За повідомленням голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. під час роботи постійної 
комісії на її розгляд поступив висновок № 60/37 від 16.12.2014 постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій «Про розгляд звернення 
Громадської організації «Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3». 
Головою комісії Куцаком М.І. запропоновано ввести дане питання до порядку 
денного. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд висновку 
№ 60/37 від 16.12.2014 постійної комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестицій «Про розгляд звернення Громадської організації 
«Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3».  

Виступили: Куцак М.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
Вирішили: 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд висновку 
№ 60/37 від 16.12.2014 постійної комісії обласної ради з питань економіки, 
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бюджету та інвестицій «Про розгляд звернення Громадської організації 
«Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3» взяти до відома. 

2. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради надати 
правову оцінку звернення від 05.08.2014 № 3 Громадської організації 
«Патріотична громада Буковини» до голови Чернівецької обласної ради.  

3. Доручити Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації та рекомендувати  постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій підготувати проект звернення депутатів 
обласної ради до Національного банку України щодо порушеного питання 
Громадською організацією «Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3» 
для розгляду на черговій сесії обласної ради. 

4. Скерувати даний висновок постійної комісії юридичному відділу 
виконавчого апарату обласної ради, Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                      В.Палій 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 
ВИСНОВОК № 1/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про обласний бюджет на 2015 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк 
Єлизавети Михайлівни про обласний бюджет на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Єлизавети Михайлівни 
про обласний бюджет на 2015 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 № 2/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про клопотання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України Фрей Н.О. 
 

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 Фрей Н.О., 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  
Фрей Н.О. взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення 
"Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України Фрей Н.О.". 

 
 
 

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 № 3/42 

 

16 січня 2015 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 (стосовно заяви депутата 
обласної ради VI скликання Пілігача Георгія Георгійовича щодо включення його до 
складу постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, 
зв’язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій), 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 № 4/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Герцаївської районної ради VI 
скликання щодо перенесення робочого 
дня з 25 грудня на 20 грудня 
 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про звернення депутатів Герцаївської районної ради VI скликання 
щодо перенесення робочого дня з 25 грудня на 20 грудня, керуючись статтею 
45 Конституції України,  статтями 67 та 73 Кодексу законів про працю України, 
постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про звернення 
депутатів Герцаївської районної ради VI скликання щодо перенесення робочого 
дня з 25 грудня на 20 грудня взяти до відома. 

2. З метою розгляду на черговій сесії обласної ради звернення депутатів 
Герцаївської районної ради VI скликання щодо перенесення робочого дня з 25 
грудня на 20 грудня, доручити Управлінню культури Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати відповідне звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо врегулювання 
порушеного депутатами Герцаївської районної ради VI скликання питання 
стосовно відзначення 25 грудня Різдва Христового та вважати цей день 
офіційно вихідним днем. 

3. Скерувати даний висновок постійної комісії Управлінню культури 
Чернівецької обласної державної адміністрації (з додатками) та Герцаївській 
районній раді для розгляду по суті. 

 
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 № 5/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про виключення з переліку проектів 
регуляторних актів питання про 
Порядок використання бюджетних 
коштів до Регіональної програми 
здешевлення вартості запліднення 
маточного поголів’я великої рогатої 
худоби в сільських пунктах штучного 
запліднення та здешевлення вартості 
ідентифікації і реєстрації овець і кіз у 
Чернівецькій області на 2014-2015 
роки у зв’язку із помилковим 
включенням 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики 
Куцака М.І. про розгляд листа Департаменту агропромислового розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-
1969 щодо виключення з переліку проектів регуляторних актів Плану 
роботи обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 30-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 18.12.2014 № 171-30/14, питання про 
Порядок використання бюджетних коштів до Регіональної програми 
здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я великої рогатої 
худоби в сільських пунктах штучного запліднення та здешевлення вартості 
ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області на 2014-2015 
роки у зв’язку із помилковим включенням, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 



листа Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 25.12.2014 № 02-1/2-1969 щодо виключення з 
переліку проектів регуляторних актів Плану роботи обласної ради на 2015 
рік, затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 
18.12.2014 № 171-30/14, питання про Порядок використання бюджетних 
коштів до Регіональної програми здешевлення вартості запліднення 
маточного поголів’я великої рогатої худоби в сільських пунктах штучного 
запліднення та здешевлення вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у 
Чернівецькій області на 2014-2015 роки у зв’язку із помилковим 
включенням взяти до відома. 

2. Розглянувши клопотання обласної державної адміністрації щодо 
виключення окремих питань з плану роботи обласної ради на 2015 рік, 
затвердженого рішенням 30-ї сесії обласної ради VI скликання від 18 
грудня 2014 року № 171-30/14, постійною комісією пропонується: 

2.1. Вилучити з розділу "Проекти регуляторних актів" плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 30-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 18 грудня 2014 року № 1710-30/14, питання 
№ 2: "Порядок використання бюджетних коштів до Регіональної програми 
здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я великої рогатої 
худоби в сільських пунктах штучного запліднення та здешевлення вартості 
ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області на 2014-2015 
роки" та внести відповідний проект рішення на розгляд 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 № 6/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
 

Про розгляд вимоги Чернівецького 
обласного об’єднання МАЙДАН від 
25.12.2014 № 68 щодо подальшої роботи 
заступника голови Чернівецької 
обласної ради  
 

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про розгляд вимоги Чернівецького обласного об’єднання 
МАЙДАН від 25.12.2014 № 68 щодо подальшої роботи заступника голови 
Чернівецької обласної ради, постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії Куцака М.І. про розгляд вимоги 
Чернівецького обласного об’єднання МАЙДАН від 25.12.2014 № 68 щодо 
подальшої роботи заступника голови Чернівецької обласної ради взяти до 
відома. 

 
 
 
 
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 № 7/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
 

Про розгляд заяви депутата обласної 
ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо 
дострокового припинення 
повноважень у зв’язку з обранням його 
народним депутатом України  

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про розгляд заяви депутата обласної ради Папієва М.М. від 
17.11.2014 щодо дострокового припинення повноважень у зв’язку з обранням 
його народним депутатом України, постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
заяви депутата обласної ради Папієва М.М. від 17.11.2014 щодо 
дострокового припинення повноважень у зв’язку з обранням його 
народним депутатом України взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
дострокове припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради 
VI скликання Папієва М.М.» 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 № 8/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
 

Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради «Про внесення змін до 
Регламенту Чернівецької обласної ради 
VIскликання» 

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Куцака М.І. про розгляд проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення 
змін до Регламенту Чернівецької обласної ради VIскликання», постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд 
проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради VIскликання» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до Регламенту Чернівецької обласної ради VIскликання» із змінами в 
пункті 6 проекту рішення після слів «голові ради» доповнити словами в 
новій редакції «першому заступнику або заступнику голови обласної ради» 
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 № 9/42 

 

16 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

 

Про розгляд висновку № 60/37 від 
16.12.2014 постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій «Про розгляд звернення 
Громадської організації «Патріотична 
громада Буковини» від 05.08.2014 № 3» 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Куцака 
М.І. про розгляд висновку № 60/37 від 16.12.2014 постійної комісії обласної ради 
з питань економіки, бюджету та інвестицій «Про розгляд звернення Громадської 
організації «Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3», постійна 
комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцака М.І. про розгляд висновку 
№ 60/37 від 16.12.2014 постійної комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестицій «Про розгляд звернення Громадської організації 
«Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3» взяти до відома. 

2. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради надати 
правову оцінку звернення від 05.08.2014 № 3 Громадської організації 
«Патріотична громада Буковини» до голови Чернівецької обласної ради.  

3. Доручити Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації та рекомендувати  постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій підготувати проект звернення депутатів 
обласної ради до Національного банку України щодо порушеного питання 
Громадською організацією «Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 № 3» 
для розгляду на черговій сесії обласної ради. 

4. Скерувати даний висновок постійної комісії юридичному відділу 
виконавчого апарату обласної ради, Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 
Голова постійної комісії М.Куцак 
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