
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 29 

26 липня 2017 р.                м.Чернівці 
 
12.00 каб. №332 
 
Присутні:  
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд звернення гр. Гекова Г.О. від 03.07.2017 в частині внесення 
змін до Регламенту Чернівецької обласної ради. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Захарюка В.І. щодо включення до постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з правових питань, місцевого самоврядування, міжетнічних відносин 
та антикорупційної діяльності. 
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Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Нікітіна М.Г. про складання ним повноважень депутата Чернівецької 
обласної ради. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника Революції Гідності Дребита В.Ю. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання заступника начальника КМУ «Обласне бюро 
судово-медичної експертизи» Лазебника О.Д. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» Бачинського В.Т. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання директора по виробництву ТзОВ 
«Чернівціжитлобуд» Мороза В.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
генерального директора ТзОВ «Чернівціжитлобуд» Мороза В.Г. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

8. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 
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Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Різне. 
 

1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про звернення гр. Гекова Г.О. 
від 03.07.2017 в частині внесення змін до Регламенту Чернівецької 
обласної ради. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., який відзначив, що відповідно до прохання 

гр. Гекова Г.О., останнього було запрошено на сьогоднішнє засідання 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень телефоном. Однак 
гр. Геков Г.О. на засідання комісії не з’явився, відповідно, розгляд питання 
«Про розгляд звернення гр. Гекова Г.О. від 03.07.2017 в частині внесення 
змін до Регламенту Чернівецької обласної ради» відбудеться без його 
участі. 

Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Встановити відсутність гр. Гекова Г.О. під час розгляду його звернення від 
03.07.2017 в частині внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної 
ради. 

3) Встановити, що вносити запропоновані гр. Гековим Г.О. зміни до 
Регламенту Чернівецької обласної ради недоцільно. 

4) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати гр. Гекова Г.О. про результати розгляду його звернення у 
встановлені чинним законодавством строки. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про заяву депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Захарюка В.І. щодо включення 
до постійної комісії Чернівецької обласної ради з правових питань, 
місцевого самоврядування, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Підготувати проект рішення обласної ради про внесення змін до рішення 
сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-1/15 
«Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради» 
з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради VIII скликання 
Захарюка Віталія Івановича щодо включення до складу постійної комісії 
обласної ради з правових питань, місцевого самоврядування, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності. 

3) Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 
рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-1/15 «Про 
утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради» до 
розгляду на черговій сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про заяву депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Нікітіна М.Г. про складання ним 
повноважень депутата Чернівецької обласної ради. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Нікітіна М.Г. 
взяти до відома. 

3) Підготувати проект рішення обласної ради «Про складання повноважень 
депутатом Чернівецької обласної ради VII скликання Нікітіним М.Г.» 

4) Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про складання 
повноважень депутатом Чернівецької обласної ради VII скликання 
Нікітіним М.Г.» до розгляду на черговій сесії обласної ради. 

5) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати Нікітіна М.Г. про порядок складання повноважень 
депутата обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника Революції Гідності Дребита В.Ю. 
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Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи активну громадську діяльність, мужність, патріотизм, 
самовіддане служіння українському народу, героїчний захист прав і свобод 
людини, виявлені під час Революції Гідності, та з нагоди Дня незалежності 
України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Дребита В.Ю. Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання заступника 
начальника КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» 
Лазебника О.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника КМУ «Обласне 
бюро судово-медичної експертизи» Бачинського В.Т. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток судово-медичної служби Буковини, 
активну громадянську позицію та з нагоди Дня незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бачинського В.Т. Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання директора по 
виробництву ТзОВ «Чернівціжитлобуд» Мороза В.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» генерального директора ТзОВ «Чернівціжитлобуд» 
Мороза В.Г. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі краю та з нагоди 
60-річного ювілею трудової діяльності рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Мороза В.Г. Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 
на попередніх сесіях обласної ради». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду запропонований проект рішення 
обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, 
що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень гр. Гекова Г.О. 
від 03.07.2017 в частині внесення змін 
до Регламенту Чернівецької обласної 
ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, 
розглянувши звернення гр. Гекова Г.О. від 03.07.2017 в частині внесення змін 
до Регламенту Чернівецької обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Встановити відсутність гр. Гекова Г.О. під час розгляду його 

звернення від 03.07.2017 в частині внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради. 

3. Встановити, що вносити запропоновані гр. Гековим Г.О. зміни до 
Регламенту Чернівецької обласної ради недоцільно. 

4. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати гр. Гекова Г.О. про результати розгляду його 
звернення у встановлені чинним законодавством строки. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Захарюка В.І. щодо 
включення до складу постійної 
комісії обласної ради з правових 
питань, місцевого самоврядування, 
міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, 
розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Захарюка Віталія Івановича щодо включення до складу постійної комісії 
обласної ради з правових питань, місцевого самоврядування, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення обласної ради про внесення змін до 

рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 
17.12.2015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» з урахуванням заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Захарюка Віталія 
Івановича щодо включення до складу постійної комісії обласної 
ради з правових питань, місцевого самоврядування, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності. 

3. Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін 
до рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.2015 



№6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» до розгляду на черговій сесії обласної 
ради. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Нікітіна М.Г. про 
складання ним повноважень 
депутата Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, 
розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Нікітіна М.Г. про складання ним повноважень депутата Чернівецької 
обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 

Нікітіна М.Г. взяти до відома. 
3. Підготувати проект рішення обласної ради «Про дострокове 

припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VІI 
скликання Нікітіна М.Г.» 

4. Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про дострокове 
припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VІI 
скликання Нікітіна М.Г.» до розгляду на черговій сесії обласної 
ради. 

5. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати Нікітіна М.Г. про порядок складання повноважень 
депутата обласної ради. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника Революції 
Гідності Дребита В.Ю. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника Революції Гідності 
Дребита В.Ю. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну громадську діяльність, мужність, патріотизм, 

самовіддане служіння українському народу, героїчний захист прав 
і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, та з нагоди 
Дня незалежності України, рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Дребита В.Ю. Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
начальника КМУ «Обласне бюро 
судово-медичної експертизи» 
Лазебника О.Д. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника КМУ 
«Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» Бачинського В.Т. 
 

Розглянувши клопотання заступника начальника КМУ «Обласне бюро 
судово-медичної експертизи» Лазебника О.Д. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» 
Бачинського В.Т. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича 
– заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток судово-
медичної служби Буковини, активну громадянську позицію та з 
нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Бачинського 
В.Т. Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 6/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
по виробництву ТзОВ 
«Чернівціжитлобуд» Мороза В.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
генерального директора ТзОВ 
«Чернівціжитлобуд» Мороза В.Г. 
 

Розглянувши клопотання директора по виробництву ТзОВ 
«Чернівціжитлобуд» Мороза В.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального 
директора ТзОВ «Чернівціжитлобуд» Мороза В.Г. та обговоривши 
інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток будівельної 
галузі краю та з нагоди 60-річного ювілею трудової діяльності 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Мороза В.Г. Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/29 

 
26 липня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
реагування на депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної 
ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду запропонований проект 

рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 8/29 

 
26 липня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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