
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 41 

7 листопада 2017 р.               м.Чернівці 
 
17.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
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: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 
України до Дня місцевого самоврядування. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
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3. Про проект рішення обласної ради «Про План заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 
2020 року». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про проект рішення обласної ради «Про відзначення молодих медиків 
Чернівецької області Почесним знаком «Імені Ярослава 
Окуневського». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про подання заступника голови 
Кіцманської районної ради І.Гулея щодо нагородження Грамотою 
Верховної Ради України Лумея П.В. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 

нагородження відзнаками Верховної Ради України», у якому з нагоди Дня 
місцевого самоврядування порушити клопотання перед Верховною Радою 
України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Фочук С.Г. – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Лумея П. В. – голови 
Кіцманської районної ради Чернівецької області, щодо нагородження 
цінним подарунком Голови Верховної Ради України Усика В.С. – депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання, Заслуженого працівника 
сільського господарства України. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. взяти до відома. 
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2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про проект рішення обласної ради «Про 
План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 

рішення обласної ради «Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про проект рішення обласної ради «Про 
відзначення молодих медиків Чернівецької області Почесним знаком 
«Імені Ярослава Окуневського». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) У зв’язку із вузькогалузевим характером проекту рішення та необхідністю 

фахового підходу до його вивчення створити робочу групу з числа 
депутатів Чернівецької обласної ради та фахівців відповідних структурних 
підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації на чолі з 
Поклітерем Р.І. у складі депутата обласної ради Кобевко О.П., директора 
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. (за згодою), директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. (за згодою). 

3) Доручити робочій групі здійснити комплексний аналіз вказаного проекту 
рішення. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
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 № 1/41 

 
7 листопада 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про клопотання щодо нагородження 
відзнаками Верховної Ради України 

 
Розглянувши подання заступника голови Кіцманської районної ради 

І.Гулея щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Лумея П.В., 
заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання щодо 
нагородження відзнаками Верховної Ради України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 

нагородження відзнаками Верховної Ради України». 
 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/41 

 
7 листопада 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної 
ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 
– директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/41 

 
7 листопада 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної 
ради «Про План заходів з 
реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період 
до 2020 року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проект рішення обласної ради «Про План заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2020 року». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/41 

 
7 листопада 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної 
ради «Про відзначення молодих 
медиків Чернівецької області 
Почесним знаком «Імені 
Ярослава Окуневського» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про відзначення молодих медиків Чернівецької 
області Почесним знаком «Імені Ярослава Окуневського», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із вузькогалузевим характером проекту рішення та 

необхідністю фахового підходу до його вивчення створити робочу 
групу з числа депутатів Чернівецької обласної ради та фахівців 
відповідних структурних підрозділів Чернівецької обласної 
державної адміністрації на чолі з Поклітерем Р.І. у складі депутата 
обласної ради Кобевко О.П., директора Департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
Андрієць О.А. (за згодою), директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. (за 
згодою). 

3. Доручити робочій групі здійснити комплексний аналіз вказаного 
проекту рішення. 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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