ПРОТОКОЛ № 30
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
13 вересня 2017 року

09-00

м. Чернівці

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій:
Савчук М.П.,
Сорочан І.О.,
Фищук О.Г.,
Чорней М.В.,
Куліш В.І.,
Шевчук І.В..
Відсутні члени комісії: Березовський М.М., Балта В.В., Андрюк А.В.,
Запрошені:
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад».
Гостюк Василь Іванович – заступник голови облдержадміністрації.
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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 до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 20162018 роки».
Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад».

3. Про розгляд проекту рішення «Про схвалення змін до
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області».
Доповідач: Гостюк Василь Іванович – заступник голови облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».
Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по
2019 роки».
Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Положення
про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році
Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

8. Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради
Чорнея М.В. від 13.09.2017 «Про сприяння у виділенні коштів для
проведення 19-22 жовтня Міжнародного фестивалю гірських професій у
с. Мигове Вижницького району».
Доповідач: Чорней Михайло Васильович – заступник голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

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.
Чорней М.В.
Фищук О.Г.
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. Зменшити дохідну і видаткову частини загального фонду обласного
бюджету на 39877,1 тис. грн. у зв’язку із зменшенням Чернівецькій області,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
№558-р, обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот. Відповідно внести зміни до додатків
1, 3 і 4 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.2. Збільшити дохідну і видаткову частини спеціального фонду
обласного бюджету на 20,0 млн. грн. за рахунок додаткових коштів
отриманих від ПАТ «Укргідроенерго». Із зазначених коштів 12,0 млн. грн.
передбачити управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на
фінансування робіт з будівництва об’єктів соціального призначення
Сокирянського району та 8,0 млн. грн. надати у вигляді цільової субвенції з
обласного бюджету Новодністровському міському бюджету. Відповідно
внести зміни до додатків 1, 3, 4 і 5 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.3. По управлінню капітального будівництва облдержадміністрації
асигнування передбачені в спеціальному фонді обласного бюджету за
бюджетною програмою 4716680 «Здійснення заходів в рамках проведення
експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх
областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві»
зменшити за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на 30000,0 тис. грн. одночасно збільшивши їх на
цю ж суму за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)». Відповідно внести зміни до додатку 3 до проекту рішення
сесії обласної ради.
2.4. По Департаменту освіти і науки облдержадміністрації здійснити
перерозподіл передбачених бюджетних асигнувань, зокрема:
- зменшити частину асигнувань передбачених в загальному фонді
комунальній установі «Група моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту установ освіти області» за бюджетною програмою
1011200 на суму 525,807 тис. грн. та відповідно збільшити асигнування
комунальній установі «Навчально-методичний центр якості освіти та
координації господарської діяльності навчальних закладів області» за
бюджетною програмою 1011170 на суму 475,807 тис. грн. по загальному
фонду та 50,0 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджет розвитку);
- зменшити асигнування, передбачені в спеціальному фонді для
Педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича за бюджетною програмою
1011120 по КЕКВ 3210 на 285,0 тис. грн.;
- збільшити асигнування спеціального фонду для комунальної обласної
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» за
бюджетною програмою 1011080 по КЕКВ 3132 на 285,0 тис. грн. для
проведення капітального ремонту каналізаційної системи, яка знаходиться в
аварійному стані.

Відповідно внести зміни до додатку 3 до проекту рішення сесії обласної
ради.
2.5. Збільшити дохідну і видаткову частини загального фонду обласного
бюджету на 897,3 тис. грн. у зв’язку із виділенням Чернівецькій області,
відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 31.08.2017 №172,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів 29 жовтня 2017 року та виготовлення органами ведення
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для
підготовки і проведення цих виборів. Зазначену субвенцію розподілити між
Герціївським
(267,6 тис. грн.),
Кіцманським
(445,2 тис. грн.)
та
Новоселицьким (184,5 тис. грн.) районними бюджетами.
Відповідно внести зміни до додатків 1, 3 і 4 до проекту рішення сесії
обласної ради.
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 позачергової сесії обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 20162018 роки».
Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад».

Виступили:
Федорук А.І.
Чорней М.В.
Куліш В.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

3.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про схвалення змін до перспективного
плану формування територій громад Чернівецької області».

Доповідач: Гостюк Василь Іванович – заступник голови облдержадміністрації.

Виступили:
Гостюк В.І.
Чорней М.В.
Савчук М.П.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про схвалення
змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької
області» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної
ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
4.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році Регіональної
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».
Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

Виступили:
Палійчук О.М.
Чорней М.В.
Сорочан І.О.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

5.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки».

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації.

Виступили:
Андрієць О.А.
Чорней М.В.
Фищук О.Г.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Регіональної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки» та рекомендувати внести
його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
6.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Положення про
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.

Виступили:
Білоконь М.В.
Чорней М.В.
Куліш В.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії
обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

7.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році Комплексної
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у
Чернівецькій області на 2016-2018 роки».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.

Виступили:
Білоконь М.В.
Чорней М.В.
Савчук М.П.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Комплексної програми з охорони навколишнього природного
середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

8.
Слухали:
Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради Чорнея М.В.
від 13.09.2017 «Про сприяння у виділенні коштів для проведення 1922 жовтня Міжнародного фестивалю гірських професій у с. Мигове
Вижницького району».
Доповідач: Чорней Михайло Васильович – заступник голови постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Чорней М.В.
Сорочан І.О.
Шевчук І.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації
опрацювати звернення депутата Чернівецької обласної ради Чорнея М.В. від

13.09.2017 «Про сприяння у виділенні коштів для проведення 19-22 жовтня
Міжнародного фестивалю гірських професій у с. Мигове Вижницького
району».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

_______________М.П.Савчук
_______________О.Г.Фищук
_______________І.О.Сорочан
_______________В.І.Куліш

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/1
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
листів Чернівецької обласної державної адміністрації від 08.09.2017
№01.13/18-1544-1, від 12.09.2017 №01.19/18-1709 та від 13.09.2017
№02-23/591 «Про внесення змін до проекту рішення сесії «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2017 рік», 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. Зменшити дохідну і видаткову частини загального фонду обласного
бюджету на 39877,1 тис. грн. у зв’язку із зменшенням Чернівецькій області,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
№558-р, обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот. Відповідно внести зміни до додатків
1, 3 і 4 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.2. Збільшити дохідну і видаткову частини спеціального фонду
обласного бюджету на 20,0 млн. грн. за рахунок додаткових коштів
отриманих від ПАТ «Укргідроенерго». Із зазначених коштів 12,0 млн. грн.

передбачити управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на
фінансування робіт з будівництва об’єктів соціального призначення
Сокирянського району та 8,0 млн. грн. надати у вигляді цільової субвенції з
обласного бюджету Новодністровському міському бюджету. Відповідно
внести зміни до додатків 1, 3, 4 і 5 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.3. По управлінню капітального будівництва облдержадміністрації
асигнування передбачені в спеціальному фонді обласного бюджету за
бюджетною програмою 4716680 «Здійснення заходів в рамках проведення
експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх
областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві»
зменшити за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на 30000,0 тис. грн. одночасно збільшивши їх на
цю ж суму за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)». Відповідно внести зміни до додатку 3 до проекту рішення
сесії обласної ради.
2.4. По Департаменту освіти і науки облдержадміністрації здійснити
перерозподіл передбачених бюджетних асигнувань, зокрема:
- зменшити частину асигнувань передбачених в загальному фонді
комунальній установі «Група моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту установ освіти області» за бюджетною програмою
1011200 на суму 525,807 тис. грн. та відповідно збільшити асигнування
комунальній установі «Навчально-методичний центр якості освіти та
координації господарської діяльності навчальних закладів області» за
бюджетною програмою 1011170 на суму 475,807 тис. грн. по загальному
фонду та 50,0 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджет розвитку);
- зменшити асигнування, передбачені в спеціальному фонді для
Педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича за бюджетною програмою
1011120 по КЕКВ 3210 на 285,0 тис. грн.;
- збільшити асигнування спеціального фонду для комунальної обласної
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» за
бюджетною програмою 1011080 по КЕКВ 3132 на 285,0 тис. грн. для
проведення капітального ремонту каналізаційної системи, яка знаходиться в
аварійному стані.
Відповідно внести зміни до додатку 3 до проекту рішення сесії обласної
ради.
2.5. Збільшити дохідну і видаткову частини загального фонду обласного
бюджету на 897,3 тис. грн. у зв’язку із виділенням Чернівецькій області,
відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 31.08.2017 №172,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів 29 жовтня 2017 року та виготовлення органами ведення
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для

підготовки і проведення цих виборів. Зазначену субвенцію розподілити між
Герціївським
(267,6 тис. грн.),
Кіцманським
(445,2 тис. грн.)
та
Новоселицьким (184,5 тис. грн.) районними бюджетами.
Відповідно внести зміни до додатків 1, 3 і 4 до проекту рішення сесії
обласної ради.
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 позачергової сесії обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/2
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Регіональної
програми
підтримки
та
розвитку
комунального
підприємства
«Дирекція з обслуговування
майна
спільної
власності
територіальних громад» на 20162018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» – Федорука Анатолія Івановича про розгляд
проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної програми підтримки
та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад» 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 Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
позачергової сесії обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/3
Про розгляд проекту рішення
«Про
схвалення
змін
до
перспективного
плану
формування територій громад
Чернівецької області»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови
облдержадміністрації – Гостюка Василя Івановича про розгляд проекту
рішення «Про схвалення змін до перспективного плану формування
територій громад Чернівецької області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про схвалення
змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької
області» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної
ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/4
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання у 2016 році
Регіональної обласної програми
«Вчитель» на 2013-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про
розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році Регіональної обласної
програми «Вчитель» на 2013-2022 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/5
Про
розгляд
проекту
рішення «Про затвердження
Регіональної
програми
боротьби з онкологічними
захворюваннями на період з
2017 по 2019 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про
розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
з 2017 по 2019 роки» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової
сесії обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/6
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Положення про обласний фонд
охорони
навколишнього
природного середовища»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконь Миколи
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії
обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/7
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання у 2016 році
Комплексної програми з охорони
навколишнього
природного
середовища
«Екологія»
у
Чернівецькій області на 20162018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконь Миколи
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році
Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Комплексної програми з охорони навколишнього природного
середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

13 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №30/8
Про розгляд звернення депутата
Чернівецької
обласної
ради
Чорнея М.В. від 13.09.2017 «Про
сприяння у виділенні коштів для
проведення
19-22 жовтня
Міжнародного
фестивалю
гірських професій у с. Мигове
Вижницького району»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної
комісії - Чорнея Михайла Васильовича про розгляд звернення депутата
Чернівецької обласної ради Чорнея М.В. від 13.09.2017 «Про сприяння у
виділенні коштів для проведення 19-22 жовтня Міжнародного фестивалю
гірських професій у с. Мигове Вижницького району», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
опрацювати звернення депутата Чернівецької обласної ради Чорнея М.В. від
13.09.2017 «Про сприяння у виділенні коштів для проведення 19-22 жовтня
Міжнародного фестивалю гірських професій у с. Мигове Вижницького
району».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
Заступник голови постійної комісії

М. Чорней

