
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з правових питань, міжетнічних 

відносин, транскордонного співробітництва та 
антикорупційної діяльності 

 
 

ПРОТОКОЛ №   33/15 

засідання постійної комісії 
 

Від 29.09.2015 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,Г.Придій 
 

Запрошені :   
   

 
Порядок денний : 

1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал  
2015 року. 

Доповідач: Кіндрат Володимир Романович – заст. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

2. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя  
2015 року. 

Доповідач: Кіндрат Володимир Романович – заст. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 



Доповідач: Кіндрат Володимир Романович – заст. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

4. Про затвердження Комплексної соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/ СНІДу в Чернівецькій області на 2015 - 2018 роки. 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

5. Про внесення змін до "Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 
2013- 2015 роки". 

Доповідач: Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

6. Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та 
розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад» на 2013 – 2015 роки. 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад». 

7. Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку 
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 
роки за 2014 рік. 

Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 

8. Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки. 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

9. Про хід виконання у 2014 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в 
Чернівецькій області до 2016 року. 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

10. Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми розвитку 
культури до 2016 року. 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління 
культури обласної державної адміністрації. 

11. Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова редакція) за 2014 рік. 



Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

12. Про виконання Комплексної програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства Чернівецької області на 2010-2014 
роки. 

Доповідач: Читайло Володимир Богданович – в.о. начальника управління 
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. 

13. Про виконання у 2014 році Регіональної програми відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, 
здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – в.о. начальника управління суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації. 
Порядок денний затверджено одноголосно. 
 
 Голосували :     "за" - 7 ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0   

У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Жара М.М., секретарем даного 
засідання вважати Павлюка М.В. 

Голосували :     "за" - 7 ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0   
 
            1. Слухали  про виконання обласного бюджету за перший квартал 
2015 року. 

Інформує: В.Кіндрат 
       Комісія вирішила:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання 

обласного бюджету за І квартал 2015 року ” та запропонувати внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 

            Голосували :     "за" -7   ; "проти" - 0  ; "утримались" -  . 
                                                              Рішення прийнято 

2. Слухали  Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 
2015 року. 

       Комісія вирішила:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання 
обласного бюджету за І півріччя 2015 року ” та запропонувати внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 

            Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" -  . 
                                                              Рішення прийнято 

 
1.           3. Слухали Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 

 

       Комісія вирішила:   

  1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 2. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 
рік» для розгляду на сесії обласної ради.  

            Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
4.Слухали Про затвердження Комплексної соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в Чернівецькій області на 2015 - 2018 
роки. 

       Комісія вирішила:   
                   1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про затвердження 
Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015 - 2018 роки» та внести на розгляд сесії 
обласної ради. 
 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
                                                                      Рішення прийнято 

1.                 5. Слухали Про внесення змін до "Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2013- 2015 роки". 
Комісія вирішила:   

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
«Турбота» на 2013-2015 роки» винести на розгляд сесії обласної ради. 

 
Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 

                                                                         Рішення прийнято 



1.             6. Слухали Про внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 
2013 – 2015 роки. 

Комісія вирішила:   

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної 
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015роки  винести на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
                                                                         Рішення прийнято 
           7. Слухали Про виконання Комплексної соціальної програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області 
на 2014-2017 роки за 2014 рік. 

Комісія вирішила:   

1. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради       
„Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки»” та внести 
його на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
                                                                         Рішення прийнято 

      8. Слухали Про хід виконання у 2014 році Комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 
2013-2015 роки. 

Комісія вирішила:   

1. Враховуючи пропозицію Павлюка М.В. при розгляді питання на сесії 
внести пропозицію щодо виконання висновку комісії від 18.03.2015р. в 
частині доручення департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
провести дофінансування заходів зазначеної програми у розмірі 50 тис.грн. 

2. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки» та внести на розгляд сесії обласної ради. 
 



Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
                                                                         Рішення прийнято 
 

       9. Слухали Про хід виконання у 2014 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в 
Чернівецькій області до 2016 року. 
Комісія вирішила:  

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання у 2014 
році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту 
прав дитини  у Чернівецькій області до 2016 року» та внести на розгляд сесії 
обласної ради. 

 
Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 

                                                                         Рішення прийнято 
 

        10. Слухали Про хід виконання у 2014 році Комплексної 
програми розвитку культури до 2016 року  

Комісія вирішила:   

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання у 2014 
році Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» та внести на 
розгляд сесії обласної ради. 
 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
Рішення прийнято 

11. Слухали Про виконання Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів «Екологія» 
у Чернівецькій області на 2011-2015 роки (нова редакція) за 2014 рік. 

Комісія вирішила:   

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» та 
внести на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували :     "за" - 7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
Рішення прийнято 

12. Слухали Про виконання Комплексної програми реформування 
і розвитку житлово-комунального господарства Чернівецької області на 
2010-2014 роки. 



. 
Комісія вирішила:   

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Чернівецької області на 2010-2014 роки» та внести на розгляд 
сесії обласної ради. 
 

Голосували :     "за" -7   ; "проти" - 0  ; "утримались" - 0  . 
Рішення прийнято 

13.Слухали Про виконання у 2014 році Регіональної програми 
відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою 
областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 
роки. 

Комісія вирішила:   

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання у 2014 
році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення 
за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та 
інших заходів на 2011-2015 роки» та внести на розгляд сесії обласної ради. 
 

Голосували :     "за" - 7   ; "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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про виконання обласного бюджету  
за І квартал 2015 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата В.Р. заступника 

начальника Департаменту фінансів про виконання обласного бюджету за І 
квартал 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання 

обласного бюджету за І квартал 2015 року ” та запропонувати внести його 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про виконання обласного бюджету  
за І півріччя 2015 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата В.Р. – заступника 

начальника Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
виконання обласного бюджету за І півріччя 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення „ Про виконання 

обласного бюджету за І півріччя 2015 року ” та запропонувати внести його на 
розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2015 рік» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата В.Р. – заступника 
начальника Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо 
проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2015 рік», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА 

  1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 2. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 
рік» 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про затвердження Комплексної соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в  
Чернівецькій області на 2015 - 2018 роки  
 
 

           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради  «Про затвердження 
Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015 - 2018 роки», постійна комісія  

 
                                          ВИРІШИЛА 
 
                   1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про затвердження 
Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015 - 2018 роки» та внести на розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної ради 
Про внесення змін до Обласної комплексної програми соціальної 
 підтримки малозабезпечених верств населення 
 «Турбота» на 2013-2015 роки» 
 
           Заслухавши та обговоривши питання про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про внесення 
змін до Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки», постійна 
комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
«Турбота» на 2013-2015 роки» винести на розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради "Про внесення змін до Регіональної  
програми підтримки та розвитку  
комунального підприємства «Дирекція з  
обслуговування майна спільної власності  
територіальних громад» на 2013-2015роки 
 
 

           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад» на 2013-2015роки, постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної 
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015роки  винести на розгляд 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 

 
24вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
 
Про виконання Комплексної 
соціальної програми розвитку 
цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Гайдая О.В.. –начальника 

управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради       

„Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки»” та внести 
його на розгляд сесії обласної ради. 
 
  
 
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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради про хід виконання Комплексної програми забезпечення  
житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування та осіб з їх числа 
 у Чернівецькій області на 2013-2015 роки» 
  
 
 
           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради про хід виконання 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки» та внести на розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради Про хід виконання у 2014 році Регіональної  
програми запобігання дитячій бездоглядності та 
захисту прав дитини  у Чернівецькій області до 2016 року» 
  
 
 
           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради  «Про хід виконання у 2014 
році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту 
прав дитини  у Чернівецькій області до 2016 року», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання у 2014 
році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту 
прав дитини  у Чернівецькій області до 2016 року» та внести на розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми розвитку 
культури до 2016 року» 
  
 
 
           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради  «Про хід виконання у 2014 
році Комплексної програми розвитку культури до 2016 року», постійна 
комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про хід виконання у 2014 
році Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» та внести на 
розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів «Екологія» 
 у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» 
  
 
 
           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради про виконання Комплексної 
програми з охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки», постійна 
комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» та 
внести на розгляд 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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради про виконання Комплексної програми  
реформування і розвитку житлово-комунального  
господарства Чернівецької області на 2010-2014 роки» 
  
 
 
           Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради про виконання Комплексної 
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
Чернівецької області на 2010-2014 роки», постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства Чернівецької області на 2010-2014 роки» та внести на розгляд 
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 

 
24 вересня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної  
ради про виконання у 2014 році Регіональної  
програми відзначення державних, регіональних  
та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед  
Чернівецькою областю, здійснення представницьких  
та інших заходів на 2011-2015 роки 
 

 Заслухавши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради Про виконання у 2014 році 
Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення 
за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та 
інших заходів на 2011-2015 роки, постійна комісія  
 
                                          ВИРІШИЛА 

1. Підтримати проект рішення обласної ради «Про виконання у 2014 
році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення 
за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та 
інших заходів на 2011-2015 роки» та внести на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                              В.Куліш 
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