
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
 

ПРОТОКОЛ №27 /15 

засідання постійної комісії 
 

Від 21.01.2014 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.Жаровська, І.Кібіч, 

Т.Гуцуляк, М.Павлюк, М.Салагор. 
 

Запрошені :   
Пушко-Цибуляк Є.М. –Директор департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації; 
Порайко Н.М. – в.о. начальника  департаменту економіки   ОДА; 
Герман М.І. –заступник  начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності; 
Півень Ю.Й. – заступник начальника департаменту соціального захисту 
ОДА    

 
. 
 

 
 
 
 



Порядок денний : 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 рік". 

Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М. 

2. Про розгляд внесеного виконавчим апаратом проекту рішення «Про 
внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання». 

Інформує: Єлєніч М.О. 

3. Про розгляд внесеного виконавчим апаратом проекту рішення «Про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області на 2015-
2017 роки». 

Інформує: Герман М.І. 

4. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради «Про виконання Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 
роки та затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки». 

Інформує: Порайко Н.М.   

5. Про розгляд внесеного виконавчим апаратом проекту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6 скликання до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів». 

Інформує: Олексюк І.В. 

6. Про розгляд вимоги ЧОО «Майдан» від 25.12.2014р. №68 щодо 
протесту проти дій і вчинків керівництва обласної ради, депутатів обласної 
ради спрямованих на саботування ними питання про звільнення Маніліча 
В.М. 

Розгляд офіційного повідомлення Апеляційного суду Чернівецької 
області щодо надсилання копії постанови у справі про адміністративне 
корупційне правопорушення відносно Маніліча В.М. 

Інформує: Олексюк І.В. 

7. Про розгляд звернення ГО «Патріотична громада Буковини» щодо 
підготовки проекту рішення сесії обласної ради «Про звернення до голови 
Національного банку України про відкликання ліцензії на діяльність на 
території Чернівецької області комерційних банків «Сбербанк Росії» та 
«Руський стандарт». 
        Інформує: Олексюк І.В. 



 
         8. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 17.01.2015р. 
№01.43/18-61 з проханням включити в перелік сімей, які отримують житло за 
рахунок гранду фінансової підтримки представництва Євросоюзу в Україні 
«Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених 
осіб в Чернівецькій області» дитячі будинки сімейного типу на базі сімей 
Черненкових та Яценко. 
        Інформує: Олексюк І.В. 

9. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання одноразових 
грошових допомог окремим категоріям громадян, які проживають у 
Чернівецькій області за рахунок коштів Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-
2015 роки в новій редакції». 

Інформує: Ю.Й.Півень 

10. Про розгляд інформації прокуратури Чернівецької області про стан 
законності у Чернівецькій області у 2014 році. 

Інформує: Олексюк І.В. 
 
Порядок денний затверджено одноголосно. 
 
 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   
 

1. Слухали «Про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 
2015 рік". 

Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М. 

Виступили: Куліш В.І., Павлюк М.В. 
       Комісія вирішила:  
За пропозицією Куліша В.І.:  

1. Провести аналіз діяльності існуючих комунальних установ в контексті 
доцільності проведення їх оптимізації з метою зменшення фінансового 
навантаження в частині їх фінансування. 



2. Аналогічну роботу провести з програмами, в частині визначення 
першочерговості на фінансування передбачених ними заходів.  

3.Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 рік" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

            Голосували :     "за" - 5   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 1 . 
                                                              Рішення прийнято 

2. Слухали питання про розгляд внесеного виконавчим апаратом 
проекту рішення «Про внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної 
ради VI скликання». 

Інформує: Олексюк І.В. 

Виступили: Єлєніч М.О., Павлюк М.В. 
       Комісія вирішила:   
За пропозицією Павлюка М.В.:  

Рекомендувати внести до запропонованого проекту наступні зміни і 
доповнення: 

1.1. У пункті 7 проекту рішення в запропонованій редакції слово 
«тільки» замінити словами «як правило». 

1.2. Доповнити проект рішення пунктом 23 в наступній редакції: 
«Рішення обласної ради приймаються шляхом відкритого поіменного 
голосування, крім випадків, передбачених законодавством та цим 
Регламентом, коли проводяться таємне голосування шляхом подачі 
бюлетенів». 

1.3. Пункт 23 проекту рішення вважати відповідно пунктом 24. 

2. Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення «Про 
внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання» для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 

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

3.Слухали питання про розгляд внесеного виконавчим апаратом 
проекту рішення «Про Регіональну програму із забезпечення повноважень 
щодо управління майном спільної власності територіальних громад  сіл, 
селищ, міст області на 2015-2017 роки». 

Інформує: Герман М.І. 
       Комісія вирішила:   

Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення «Про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 



спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області на 2015-
2017 роки» для розгляду на сесії обласної ради. 

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

4. Слухали питання про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про виконання Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2013-2014 роки та затвердження Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 
роки». 

Інформує: Порайко Н.М.   
Комісія вирішила:   

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про виконання Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 
роки та затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки» розглянути на 
сесії обласної ради. 

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

5. Слухали питання про розгляд внесеного виконавчим апаратом 
проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6 
скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих 
законодавчих актів». 

Інформує: Олексюк І.В. 
Комісія вирішила:   

Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6 скликання до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів» винести 
на затвердження сесії обласної ради. 

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

6. Слухали питання про розгляд вимоги ЧОО «Майдан» від 25.12.2014р. 
№68 щодо протесту проти дій і вчинків керівництва обласної ради, депутатів 
обласної ради спрямованих на саботування ними питання про звільнення 
Маніліча В.М. 

Розгляд офіційного повідомлення Апеляційного суду Чернівецької 
області щодо надсилання копії постанови у справі про адміністративне 



корупційне правопорушення відносно Маніліча В.М. 

Інформує: Олексюк І.В.   
Виступили: Єлєніч М.О., В.Куліш, І.Олексюк, Г.Жаровська, І.Кібіч, 
Т.Гуцуляк, М.Павлюк, М.Салагор 
 

Голосували пропозицію підтримати звернення :   
   "за" - 3   ; "проти" - 3  ; "утримались" - 0  . 

                                                                  Рішення не прийнято 

      7. Слухали питання про розгляд звернення ГО «Патріотична громада 
Буковини» щодо підготовки проекту рішення сесії обласної ради «Про 
звернення до голови Національного банку України про відкликання ліцензії 
на діяльність на території Чернівецької області комерційних банків 
«Сбербанк Росії» та «Руський стандарт». 
        Інформує: Олексюк І.В. 
Комісія вирішила:   

1. Підтримати звернення ГО «Патріотична громада Буковини». 

2. Рекомендувати розглянути на сесії питання щодо підготовки 
відповідного звернення до голови Національного банку України про 
відкликання ліцензії на діяльність на території Чернівецької області 
комерційних банків «Сбербанк Росії» та «Руський стандарт». 

Голосували :     "за" - 6   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
                                                                         Рішення прийнято 
 
         8. Слухали питання про розгляд листа обласної державної адміністрації 
від 17.01.2015р. №01.43/18-61 з проханням включити в перелік сімей, які 
отримують житло за рахунок гранду фінансової підтримки представництва 
Євросоюзу в Україні «Покращення умов життя та соціальна адаптація 
внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» дитячі будинки 
сімейного типу на базі сімей Черненкових та Яценко. 
        Інформує: Олексюк І.В. 
Комісія вирішила:  

1. Підтримати зазначене прохання в процесі реалізації проекту з надання 
цільової допомоги внутрішньо переміщеним особам.   

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

                                                                         Рішення прийнято 
 

        9. Слухали питання  про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про затвердження Порядку 



надання одноразових грошових допомог окремим категоріям громадян, які 
проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
«Турбота» на 2013-2015 роки в новій редакції». 

Інформує: Ю.Й.Півень 
Комісія вирішила:   

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання одноразових 
грошових допомог окремим категоріям громадян, які проживають у 
Чернівецькій області за рахунок коштів Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-
2015 роки в новій редакції» винести на затвердження сесії обласної ради. 
 

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

10. Слухали питання  про розгляд про розгляд інформації прокуратури 
Чернівецької області про стан законності у Чернівецькій області у 2014 році. 

Інформує: Олексюк І.В. 
Комісія вирішила:   

1. Зазначену інформацію взяти до відома. 

2. Інформацію прокуратури Чернівецької області про стан законності у 
Чернівецькій області у 2014 році заслухати на сесії обласної ради. 

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

Рішення прийнято 
 
 
 
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 

 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
обласний бюджет на 2015 рік" 

 

 
Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 
рік", постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1.Рекомендувати голові обласної ради: 

1.1. Провести аналіз діяльності існуючих комунальних установ в 
контексті доцільності проведення їх оптимізації з метою зменшення 
фінансового навантаження в частині їх фінансування. 

1.2. Аналогічну роботу провести з програмами, в частині визначення 
першочерговості на фінансування передбачених ними заходів.  

2. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 рік" для розгляду на 
черговій сесії обласної ради. 
 
 
Голова 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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення  
змін до Регламенту Чернівецької обласної 
ради VI скликання» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
виконавчим апаратом проекту рішення «Про внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради VI скликання», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внести до запропонованого проекту наступні зміни і 
доповнення: 

1.1. У пункті 7 проекту рішення в запропонованій редакції слово 
«тільки» замінити словами «як правило». 

1.2. Доповнити проект рішення пунктом 23 в наступній редакції: 
«Рішення обласної ради приймаються шляхом відкритого поіменного 
голосування, крім випадків, передбачених законодавством та цим 
Регламентом, коли проводяться таємне голосування шляхом подачі 
бюлетенів». 

1.3. Пункт 23 проекту рішення вважати відповідно пунктом 24. 

2. Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення «Про 
внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання» 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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну  
програму із забезпечення повноважень щодо  
управління майном спільної власності територіальних  
громад  сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки» 
 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
виконавчим апаратом проекту рішення про розгляд внесеного виконавчим 
апаратом проекту рішення «Про Регіональну програму із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад  сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення про 
розгляд внесеного виконавчим апаратом проекту рішення «Про Регіональну 
програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки» 
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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення обласної ради 
«Про виконання Регіональної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва 
у Чернівецькій області на 2013-2014 роки  
та затвердження Регіональної програми розвитку  
малого і середнього підприємництва  
у Чернівецькій області на 2015-2016 роки» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про виконання 
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2013-2014 роки та затвердження Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2015-2016 роки», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про виконання Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 
роки та затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки» 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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення «Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради 6 скликання 
до Верховної Ради України щодо внесення змін  
до окремих законодавчих актів» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного 
виконавчим апаратом проекту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради 6 скликання до Верховної Ради України щодо 
внесення змін до окремих законодавчих актів», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внесений виконавчим апаратом проект рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6 скликання до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів» винести 
на затвердження 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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд вимоги ЧОО «Майдан» 
від 25.12.2014р. №68 
 

         Розглянувши та обговоривши вимоги ЧОО «Майдан» від 
25.12.2014р. №68 щодо протесту проти дій і вчинків керівництва обласної 
ради, депутатів обласної ради спрямованих на саботування ними питання про 
звільнення Маніліча В.М., офіційне повідомлення Апеляційного суду 
Чернівецької області щодо надсилання копії постанови у справі про 
адміністративне корупційне правопорушення відносно Маніліча В.М., 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

           1.  
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                             В.І.Куліш 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд звернення  
ГО «Патріотична громада Буковини» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд звернення ГО 
«Патріотична громада Буковини» щодо підготовки проекту рішення сесії 
обласної ради «Про звернення до голови Національного банку України про 
відкликання ліцензії на діяльність на території Чернівецької області 
комерційних банків «Сбербанк Росії» та «Руський стандарт», постійна 
комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати звернення ГО «Патріотична громада Буковини». 

2. Рекомендувати розглянути на сесії питання щодо підготовки 
відповідного звернення до голови Національного банку України про 
відкликання ліцензії на діяльність на території Чернівецької області 
комерційних банків «Сбербанк Росії» та «Руський стандарт». 

 
 
 
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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд листа обласної  
державної адміністрації  
від 17.01.2015р. №01.43/18-61 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 17.01.2015р. №01.43/18-61 з проханням включити 
в перелік сімей, які отримують житло за рахунок гранду фінансової 
підтримки представництва Євросоюзу в Україні «Покращення умов життя та 
соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» 
дитячі будинки сімейного типу на базі сімей Черненкових та Яценко, 
постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати зазначене прохання в процесі реалізації проекту з надання 
цільової допомоги внутрішньо переміщеним особам.   

 
 
 
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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної ради 
«Про затвердження Порядку надання одноразових  
грошових допомог окремим категоріям громадян,  
які проживають у Чернівецькій області за рахунок  
коштів Обласної комплексної програми соціальної 
 підтримки малозабезпечених верств населення 
 «Турбота» на 2013-2015 роки в новій редакції» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про 
затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог окремим 
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок 
коштів Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки в новій 
редакції», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання одноразових 
грошових допомог окремим категоріям громадян, які проживають у 
Чернівецькій області за рахунок коштів Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-
2015 роки в новій редакції» винести на затвердження 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 

 
21січня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд інформації прокуратури  
Чернівецької області про стан законності 
 у Чернівецькій області у 2014 році 
 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд інформації 
прокуратури Чернівецької області про стан законності у Чернівецькій області 
у 2014 році, постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Зазначену інформацію взяти до відома. 

2. Інформацію прокуратури Чернівецької області про стан законності у 
Чернівецькій області у 2014 році заслухати на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                              В.Куліш 
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