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Запрошені : 
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Порядок денний засідання: 

 
1. Про обласний бюджет на 2015 року. 

  
Доповідач: Пушко-Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 
 
2. Про вимоги Чернівецького обласного об'єднання "Майдан" щодо 

проведення належної організаційної роботи з підготовки та повторного 
розгляду на найближчій сесії обласної ради питання щодо звільнення з 
посади заступника голови обласної ради Маніліча В.М. 

 
   Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничук В.К. 

 
 
1. Слухали:  інформацію про обласний бюджет на 2015 рік. 
 
Доповідач: Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації 

 
 Виступили:  Віщук С.І., Бойко Є.В., Мельничук В.К.  

Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
- Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради 
 
 



2. Слухали: інформацію про вимоги Чернівецького обласного об'єднання 
"Майдан" щодо проведення належної організаційної роботи з підготовки та 
повторного розгляду на найближчій сесії обласної ради питання щодо 
звільнення з посади заступника голови обласної ради Маніліча В.М. 
 

   Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничук В.К. 

 
Виступили:  Віщук С.І., Бойко Є.В., Мельничук В.К.  
Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                         В. Мельничук 
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В И С Н О В О К 
       
Про обласний бюджет на 2015 рік 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Пушко-Цибуляк Є.М.- 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації "Про 

обласний бюджет  на 2015  рік", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Інформацію "Про обласний бюджет на 2015 рік" взяти до відома та 

внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                               В. Мельничук                                        
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В И С Н О В О К 
       
Про вимоги Чернівецького обласного 
об'єднання "Майдан" щодо проведення 
належної організаційної роботи з 
підготовки та повторного розгляду на 
найближчій сесії обласної ради питання 
щодо звільнення з посади заступника 
голови обласної ради Маніліча В.М. 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань праці та соціального захисту населення Мельничука 
В.К. про вимоги Чернівецького обласного об'єднання "Майдан" щодо 
проведення належної організаційної роботи з підготовки та повторного 
розгляду на найближчому пленарному засіданні сесії обласної ради питання 
щодо звільнення з посади заступника голови обласної ради Маніліча В.М., 
постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Інформацію про вимоги Чернівецького обласного об'єднання "Майдан" 
щодо проведення належної організаційної роботи з підготовки та 
повторного розгляду на найближчому пленарному засіданні сесії обласної 
ради питання щодо звільнення з посади заступника голови обласної ради 
Маніліча В.М. взяти до відома. 

 
 

Голова постійної комісії                                               В. Мельничук 
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