
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської діяльності та етики 
Протокол № 46 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
10.00 каб. 306 

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Заступник голови постійної комісії: Бурдейний Ю.І. 
Секретар постійної комісії: Палій В.М. 
Члени комісії: Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Маковійчук Н.В. – головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради.  
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради. 

 

Порядок денний:  
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
2. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 
3. Про подання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України Терицану Василя Дмитровича. 
4. Про подання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України Вітковської Ніни Пилипівни. 
5. Про звернення ГО «Чернівецький міський студентський парламент» 

щодо присутності та виступів членів парламенту на засіданнях сесій обласної 
ради. 

6. Про звернення ГО «Патріотична громада Буковини». 
7. Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Чернівецької обласної ради Маніліча В.М. 
Голосували порядок денний комісії. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік.  

Виступили: Бурдейний Ю.І., Куцак М.І., Яценюк Ф.С. 
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1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2015 року.  

Виступили: Бурдейний Ю.І., Куцак М.І., Палій В.М. 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2015 року взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Терицану Василя 
Дмитровича. 

Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України Терицану Василя Дмитровича 
взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Вітковської Ніни 
Пилипівни. 

Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України Вітковської Ніни Пилипівни 
взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО 
«Чернівецький міський студентський парламент» щодо присутності та виступів 
членів парламенту на засіданнях сесій обласної ради. 
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Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С. 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО «Чернівецький 
міський студентський парламент» щодо присутності та виступів членів 
парламенту на засіданнях сесій обласної ради взяти до відома. 
2. Повідомити заявників, що:  
2.1. Абзацом 2 підпункту 2.2.16 пункту 2.2. розділу ІІ Регламенту Чернівецької 
обласної ради передбачено, що «Запрошені можуть виступати на сесії за згодою 
більшості присутніх на сесії депутатів». 
2.2. Пунктом 8.20 розділу VІІІ Регламенту Чернівецької обласної ради 
передбачено, що «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». 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО 
«Патріотична громада Буковини». 

Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М. 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО «Патріотична 
громада Буковини» взяти до відома. 
2. Повідомити заявників, що порушене ними питання розглянуто постійними 
комісіями обласної ради, підготовлено відповідний проект рішення, який 
включено до порядку денного 31 сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. та зауваження 
начальника юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради  
Єлєніч М.О. про дострокове припинення повноважень заступника голови 
Чернівецької обласної ради Маніліча В.М.. 

Виступили: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С., Палій В.М., Куцак М.І. 
Результати голосування: за – 2, проти – 2  
Рішення не прийнято.  
 
 
 
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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 
2015 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до 
обласного бюджету 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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про виконання обласного 
бюджету за перший 
квартал 2015 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2015 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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про подання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної 
Ради України Терицану Василя 
Дмитровича 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики  
Куцак М.І. про подання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Терицану Василя Дмитровича, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Терицану 
Василя Дмитровича взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання 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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про подання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної 
Ради України Вітковської Ніни 
Пилипівни 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики  
Куцак М.І. про подання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Вітковської Ніни Пилипівни, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про подання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Вітковської 
Ніни Пилипівни взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання 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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про звернення ГО «Чернівецький 
міський студентський парламент» 
щодо присутності та виступів 
членів парламенту на засіданнях 
сесій обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики  
Куцак М.І. про звернення ГО «Чернівецький міський студентський 
парламент» щодо присутності та виступів членів парламенту на засіданнях 
сесій обласної ради, постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО 
«Чернівецький міський студентський парламент» щодо присутності та 
виступів членів парламенту на засіданнях сесій обласної ради взяти до 
відома. 

2. Повідомити заявників, що:  
2.1. Абзацом 2 підпункту 2.2.16 пункту 2.2. розділу ІІ Регламенту 

Чернівецької обласної ради передбачено, що «Запрошені можуть 
виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів». 

2.2. Пунктом 8.20 розділу VІІІ Регламенту Чернівецької обласної 
ради передбачено, що «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». 

 
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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про звернення ГО «Патріотична 
громада Буковини» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики  
Куцак М.І. про звернення ГО «Патріотична громада Буковини», постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про звернення ГО 
«Патріотична громада Буковини» взяти до відома. 

2. Повідомити заявників, що порушене ними питання розглянуто 
постійними комісіями обласної ради, підготовлено відповідний проект 
рішення, який включено до порядку денного 31 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  

 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 

 
Про дострокове припинення 
повноважень заступника голови 
Чернівецької обласної ради 
Маніліча В.М. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики  
Куцак М.І. та зауваження начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради Єлєніч М.О. про дострокове припинення 
повноважень заступника голови Чернівецької обласної ради  
Маніліча В.М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики Куцак М.І. про дострокове 
припинення повноважень заступника голови Чернівецької обласної ради 
Маніліча В.М. взяти до відома. 

2.  
 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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