
 
ПРОТОКОЛ № 28 

 
постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 
 
04 липня 2017 року               09-00                                     м. Чернівці 
 

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 
Березовський М.М., Андрюк А.В., Савчук М.П., Сорочан І.О., Фищук О.Г., 
Чорней М.В., Куліш В.І..  

 
Відсутні члени комісії: Балта В.В., Шевчук І.В.. 
 
Запрошені: 

Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації. 
Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації. 
Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації. 
Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 
Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації. 
Романів Михайло Васильович – начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. 
Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації. 
Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму 
обласної державної адміністрації. 
 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
1-1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік». 
 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми «Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр. на 2017-2019 роки)». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації. 

5. Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунального закладу «Вижницька загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука»». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
ІХ сесії ІV скликання обласної ради від 01.12.2016 року №232-9/16 «Про 
надання згоди на прийняття з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних 
майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів області»». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації. 



7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій 
області на 2017-2020 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки». 

Доповідач: Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-
2021 роки». 

Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2016 році». 

Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

11. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 
програми розвитку культури до 2016 року». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

12. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Порядку 
направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький військовий госпіталь 
А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги лікувального, 
профілактичного та реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам 
АТО». 

Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

13. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 

Доповідач: Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 



14. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення «Турбота» на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 

15. Про розгляд проекту рішення «Про регіональну програму щодо 
покращення обслуговування населення установами Пенсійного фонду 
України в Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 

Доповідач: Романів Михайло Васильович – начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. 

16. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 
кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам 
Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, на 
2017 рік». 

Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації. 

17. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 1 сесії 
обласної ради VII скликання №10-1/15 від 17.12.2015 «Про умови оплати 
праці голови обласної ради»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

18. Про розгляд проекту рішення «Про умови оплати праці першого 
заступника та заступника голови обласної ради». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

19. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до комплексної 
Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань 
туризму облдержадміністрації. 

 
 
 
 
 



1. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2017 рік». 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік», а саме: 
2.1. За рахунок цільової субвенції з Чернівецького міського бюджету 

обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину обласного 
бюджету на 1000,0 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1 і 3 до 
проекту рішення. Зазначені асигнування у сумі 1000,0 тис. грн. передбачити 
управлінню молоді та спорту облдержадміністрації за кодом програмної 
класифікації 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень, та організацій які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» для надання 
фінансової підтримки громадській організації «Футбольно-спортивний клуб 
«Буковина». 

2.2. За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій з Хотинського районного бюджету 
обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину обласного 
бюджету на 5000,0 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1, 3 і 5 до 
проекту рішення. Зазначені асигнування у сумі 5000,0 тис. грн. передбачити 
управлінню капітального будівництва облдержадміністрації за кодом 
програмної класифікації  4711010 «Дошкільна освіта» для здійснення робіт з 
реконструкції будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по 
вул. Головній, 105, с. Колінківці Хотинського району. 

2.3. За рахунок зменшення обсягу коштів, що спрямовуються на 
поповнення резервного фонду обласного бюджету передбачити цільову 
субвенцію з обласного бюджету Вижницькому районному бюджету у сумі 
150,0 тис. гривень У зв’язку із цим внести зміни до пункту 4 проекту рішення 
сесії обласної ради, доповнивши його абзацом шостим наступного змісту:     
«-Вижницькому районному бюджету на виконання заходів з 
трансплантології в сумі 150,0 тис. грн.» та внести відповідні зміни до 
додатків 3 і 4 до цього проекту рішення. 



3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених 
змін та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

1.1.   Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2017 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Сорочан І.О. 
Андрюк А.В. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації за 

результатами перевиконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року 
передбачити кошти у сумі 100,0 тис. грн. для облаштування меблями 
(партами) шкільних класів у Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ступеня та проведення 
ремонтних робіт у Кострижівській ЗОШ І-ІІІ ступеня у сумі 
400,0 тис. гривень. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

2. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

 

 



 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін та доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-
2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

3. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області 
на 2017-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



 

4. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 

«Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та культура Буковини (1359-
1940 рр. на 2017-2019 роки)». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
 

Вирішили: 

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

затвердження Регіональної програми «Буковинські студії VІІІ» (археологія, 
історія та культура Буковини (1359-1940 рр. на 2017-2019 роки)» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

5. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення 

комунального закладу «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н.Яремчука»». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
 

 

 

 

 



 

Вирішили: 

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

реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Вижницька 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука»» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

6. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення ІХ сесії 

ІV скликання обласної ради від 01.12.2016 року №232-9/16 «Про надання 
згоди на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області»». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення ІХ сесії ІV скликання обласної ради від 01.12.2016 року 
№232-9/16 «Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів 
області»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



7. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 
2017-2020 роки». 
Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Нос Л.І. 
Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 
 

Вирішили: 

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

затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

8. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки». 
Доповідач: Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

Виступили:  

Ткач М.М. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-
2019 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



9. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

Виступили:  

Варжевський О.З. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
 

Вирішили: 

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

затвердження Комплексної програми розвитку земельних відносин у 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

10. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 

програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2016 році». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

Виступили:  

Варжевський О.З. 
Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 

виконання Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 
2016 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



 

11. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 

програми розвитку культури до 2016 року». 
Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Китайгородська В.М. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 

виконання Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

12. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Порядку 

направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький військовий госпіталь 
А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги лікувального, 
профілактичного та реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам 
АТО». 
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

Виступили:  

Лесюк Ю.М. 
Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький 
військовий госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги 



лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру 
демобілізованим учасникам АТО» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

13. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки». 
Доповідач: Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 

Виступили:  

Савкін В.В. 
Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2019 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

14. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення «Турбота» на 2016-2018 роки». 
Доповідач: Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 

Виступили:  

Савкін В.В. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
 



Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

15. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про регіональну програму щодо 

покращення обслуговування населення установами Пенсійного фонду 
України в Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 
Доповідач: Романів Михайло Васильович – начальник Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій області. 

Виступили:  

Романів М.В. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про регіональну 

програму щодо покращення обслуговування населення установами 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

16. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 
кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам 
Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, на 
2017 рік». 
Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації. 



 

Виступили:  

Левченко О.А. 
Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок 
за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2017 рік» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

17. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 1 сесії 

обласної ради VII скликання №10-1/15 від 17.12.2015 «Про умови оплати 
праці голови обласної ради»». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення 1 сесії обласної ради VII скликання №10-1/15 від 17.12.2015 
«Про умови оплати праці голови обласної ради»» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято. 

 



18. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про умови оплати праці першого 

заступника та заступника голови обласної ради». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про умови 

оплати праці першого заступника та заступника голови обласної ради» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято. 

 

19. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до комплексної 

Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Фурдига В.М. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 
2016-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



20. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
Чорней М.В. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

розробити пропозиції щодо присвоєння назви виплат, а саме: «обдарованим 
студентам іменних стипендій Чернівецької обласної державної адміністрації 
та разових виплат переможцям учнівських олімпіад з базових дисциплін, 
конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт», та надати на розгляд і затвердження постійній комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії      А.Андрюк 

 

 _______________М.П.Савчук 

 _______________О.Г.Фищук 
 _______________І.О.Сорочан 
 _______________М.В.Чорней  
 _______________В.І.Куліш 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік» та 
листа обласної державної адміністрації від 03.07.2017 №01.13/18-1220 «Про 
розгляд додаткових змін до проекту рішення сесії обласної ради на 
постійній комісії», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік», а саме: 
2.1. За рахунок цільової субвенції з Чернівецького міського бюджету 

обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину обласного 
бюджету на 1000,0 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1 і 3 до 
проекту рішення. Зазначені асигнування у сумі 1000,0 тис. грн. передбачити 
управлінню молоді та спорту облдержадміністрації за кодом програмної 
класифікації 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень, та організацій які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» для надання 
фінансової підтримки громадській організації «Футбольно-спортивний клуб 
«Буковина». 

2.2. За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій з Хотинського районного бюджету 
обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину обласного 
бюджету на 5000,0 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1, 3 і 5 до 
проекту рішення. Зазначені асигнування у сумі 5000,0 тис. грн. передбачити 



управлінню капітального будівництва облдержадміністрації за кодом 
програмної класифікації  4711010 «Дошкільна освіта» для здійснення робіт з 
реконструкції будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по 
вул. Головній, 105, с. Колінківці Хотинського району. 

2.3. За рахунок зменшення обсягу коштів, що спрямовуються на 
поповнення резервного фонду обласного бюджету передбачити цільову 
субвенцію з обласного бюджету Вижницькому районному бюджету у сумі 
150,0 тис. гривень У зв’язку із цим внести зміни до пункту 4 проекту рішення 
сесії обласної ради, доповнивши його абзацом шостим наступного змісту:     
«-Вижницькому районному бюджету на виконання заходів з 
трансплантології в сумі 150,0 тис. грн.» та внести відповідні зміни до 
додатків 3 і 4 до цього проекту рішення. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених змін та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/1-1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів обласної ради 
VII скликання - Березовського Михайла Михайловича та Чорнея Михайла 
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації за 

результатами перевиконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року 
передбачити кошти у сумі 100,0 тис. грн. для облаштування меблями 
(партами) шкільних класів у Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ступеня та проведення 
ремонтних робіт у Кострижівській ЗОШ І-ІІІ ступеня у сумі 
400,0 тис. гривень. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми 
підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 
2017-2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки», 
постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

та доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-
2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2017-
2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2017-2020 роки», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2017-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Регіональної 
програми «Буковинські 
студії VІІІ» (археологія, історія 
та культура Буковини (1359-
1940 рр. на 2017-2019 роки)» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни 
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 
«Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та культура Буковини (1359-
1940 рр. на 2017-2019 роки)», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Регіональної програми «Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр. на 2017-2019 роки)» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунального 
закладу «Вижницька 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів 
ім. Н.Яремчука»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни 
про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунального закладу «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н.Яремчука»», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про реорганізацію 

шляхом перетворення комунального закладу «Вижницька загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука»» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення ІХ сесії 
ІV скликання обласної ради від 
01.12.2016 року №232-9/16 «Про 
надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області 
цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних 
закладів області»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення ІХ сесії 
ІV скликання обласної ради від 01.12.2016 року №232-9/16 «Про надання згоди 
на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області»», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення ІХ сесії ІV скликання обласної ради від 01.12.2016 року №232-9/16 
«Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових 
комплексів професійно-технічних навчальних закладів області»» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-
2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – Нос Лесі Іванівни про 
розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 
2017-2020 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
профілактики правопорушень 
на 2017-2019 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації – Ткача Миколи Миколайовича про розгляд проекту 
рішення «Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2017-2019 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Комплексної 
програми розвитку земельних 
відносин у Чернівецькій області на 
2017-2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації – Варжевського 
Олександра Зіфрідовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження 
Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/10 
 

 

Про розгляд проекту 
рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми 
«Власний дім» на 2016-
2020 роки у 2016 році» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації – Варжевського 
Олександра Зіфрідовича про розгляд проекту рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2016 році», 
постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2016 році» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/11 
 

 

Про розгляд проекту 
рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми 
розвитку культури до 
2016 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про 
розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної програми 
розвитку культури до 2016 року», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/12 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Порядку направлення 
на стаціонарне лікування в 
Чернівецький військовий госпіталь    
А-1028 та проведення розрахунків за 
надані послуги лікувального, 
профілактичного та реабілітаційного 
характеру демобілізованим 
учасникам АТО» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лесюка Юрія 
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький військовий 
госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги лікувального, 
профілактичного та реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам 
АТО», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький 
військовий госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги 
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру 
демобілізованим учасникам АТО» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/13 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2017-2019 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації – Савкіна Віталія 
Валентиновича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки», 
постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/14 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених 
верств населення «Турбота» на 
2016-2018 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації – Савкіна Віталія 
Валентиновича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/15 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
регіональну програму щодо 
покращення обслуговування 
населення установами Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій 
області на 2017-2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Головного 
управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області – Романіва 
Михайла Васильовича про розгляд проекту рішення «Про регіональну 
програму щодо покращення обслуговування населення установами 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на 2017-2020 роки», 
постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про регіональну 

програму щодо покращення обслуговування населення установами 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/16 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
часткового відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами, що 
надаються фізичним особам, 
об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та 
житлово-будівельним кооперативам 
Чернівецької області на заходи з 
підвищення енергоефективності, на 
2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації – Левченко Олександра 
Анатолійовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2017 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, 
на 2017 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/17 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 1 сесії 
обласної ради VII скликання №10-
1/15 від 17.12.2015 «Про умови 
оплати праці голови обласної 
ради»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 1 сесії обласної ради VII скликання №10-1/15 від 
17.12.2015 «Про умови оплати праці голови обласної ради»», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до рішення 1 сесії обласної ради VII скликання №10-1/15 від 17.12.2015 «Про 
умови оплати праці голови обласної ради»» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/18 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про умови оплати праці 
першого заступника та 
заступника голови обласної 
ради» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про 
умови оплати праці першого заступника та заступника голови обласної 
ради», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про умови оплати 

праці першого заступника та заступника голови обласної ради» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №28/19 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
комплексної Програми 
розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань 
туризму облдержадміністрації - Фурдиги Володимира Михайловича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до комплексної Програми 
розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 липня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1 
 

 

Про розгляд проекту 
рішення «Про внесення 
змін до Комплексної 
програми молодіжної 
політики у Чернівецькій 
області на 2017-2020 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію депутата обласної ради - 

Куліша Володимира Іванович про призначення обдарованим студентам 
іменних стипендій Чернівецької обласної державної адміністрації та разових 
виплат переможцям учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів 
учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

розробити пропозиції щодо присвоєння назви виплат, а саме: «обдарованим 
студентам іменних стипендій Чернівецької обласної державної адміністрації 
та разових виплат переможцям учнівських олімпіад з базових дисциплін, 
конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт», та надати на розгляд і затвердження постійній комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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