ПРОТОКОЛ № 33
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
21 грудня 2017 року

м. Чернівці

09-00

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій:
Березовський М.М., Андрюк А.В., Фищук О.Г., Шевчук І.В., Липка М.В.,
Чорней М.В., Сорочан І.О..
Відсутні члени комісії: Куліш В.І., Савчук М.П..
Запрошені:
Дякова Анжела Анатоліївна
облдержадміністрації.

–

директор

Департаменту

фінансів

Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Боштан Артур Миколайович – заступник начальника управління молоді та
спорту облдержадміністрації.
Міцура Олександр Володимирович – юрист - консульт Чернівецького
регіонального управління «Держмолодьжитло».
Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного
співробітництва та Європейської інтеграції облдержадміністрації.
Чернушка Степан Іванович – начальник юридичного відділу виконавчого
апарату.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
21 грудня 2017 року
1.

09-00

м. Чернівці

Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік».

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

2. Про повторний розгляд листа Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення
6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

3. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році
Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про стан виконання Регіональної
програми профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 20142016 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації.

6. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проміжного
ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу обласного комунального
підприємства «Адміністратор систем електронного урядування»».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
XIV сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 4 липня 2017 року
№102-14/17 «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 обласної
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2016-2018 роки».
Доповідач: Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

9. 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.

10. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження 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 20182019 роки».
Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.

11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 20182021 роки».
Доповідач: Боштан Артур Миколайович – заступник начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації.

12. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження комплексної
програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки».
Доповідач: Міцура Олександр Володимирович – юрист - консульт Чернівецького
регіонального управління «Держмолодьжитло».

13. Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму розвитку
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки».
Доповідач: Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного
співробітництва та Європейської інтеграції облдержадміністрації.

14. Про розгляд проекту рішення «Про вступ до Асоціації органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати України»».
Доповідач: Чернушка
виконавчого апарату.

Степан

Іванович

–

начальник

юридичного

відділу

15. Про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2018 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

16. Про розгляд листа Громадської ради при Державному агентстві
водних ресурсів України від 09.11.2017 №1 «Про розробку та фінансування
програми відновлення малих річок».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

17. Про розгляд листа Хотинської районної державної адміністрації від
22.11.2017 №5-1565-02-25 «Щодо виділення коштів з обласного бюджету на
придбання обладнання та інвентарю».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

18. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від
12.12.2017 №01.19-18/5852 «Про надання інформації щодо розгляду
висновків постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
обласної ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

19. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від
15.12.2017 №01.27-18/6483 «Про надання інформації щодо розгляду висновку
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

1.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Липка М.В.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2018 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

2.
Слухали:
Про повторний розгляд листа Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення
6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Фищук О.Г.
Андрюк А.В.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів та Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації взяти на контроль вище
зазначений лист.
3. За рахунок розподілу вільного залишку коштів обласного бюджету
станом на 01.01.2018 року передбачити 4,5 млн. грн., для придбання
ультразвукової діагностичної системи та комплекту обладнання для
проведення ДНК-діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

3.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році Комплексної
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Виступили:
Лесюк Ю.М.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» 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 внесення змін до Комплексної
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Виступили:
Лесюк Ю.М.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» 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 стан виконання Регіональної
програми профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 20142016 роках».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Виступили:
Лесюк Ю.М.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про стан
виконання Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування
вірусного гепатиту у 2014-2016 роках» 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 затвердження проміжного
ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу обласного комунального
підприємства «Адміністратор систем електронного урядування»».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу обласного
комунального
підприємства
«Адміністратор
систем
електронного
урядування» 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 внесення змін до рішення XIV сесії
Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 4 липня 2017 року №102-14/17
«Про
затвердження
Регіональної
програми
сприяння
розвитку
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки»».
Доповідач: Дякова Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

Виступили:
Нос Л.І.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 4 липня
2017 року №102-14/17 «Про затвердження Регіональної програми сприяння
розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 20172020 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 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.
Липка М.В.
Березовський М.М.
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.

9.
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.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
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.
10.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження 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 2018-2019 роки».
Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.

Виступили:
Левченко О.А.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
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 2018-2019 роки»» 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 затвердження Комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 20182021 роки».
Доповідач: Боштан Артур Миколайович – заступник начальника управління молоді та
спорту облдержадміністрації.

Виступили:
Боштан А.М.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької
області на 2018-2021 роки» 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 затвердження комплексної програми
забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки».
Доповідач: Міцура Олександр Володимирович – юрист - консульт Чернівецького
регіонального управління «Держмолодьжитло».

Виступили:
Міцура О.В.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки» 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 Регіональну програму розвитку
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки».
Доповідач: Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління
співробітництва та Європейської інтеграції облдержадміністрації.

Виступили:
Жебчук Г.Ю.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.

міжнародного

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Регіональну
програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на
2018-2020 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 вступ до Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати України»».
Доповідач: Чернушка Степан Іванович – начальник юридичного відділу виконавчого
апарату.

Виступили:
Чернушка С.І.
Липка М.В.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про вступ до
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати України»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 1 - Рішення прийнято.
15.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної
ради на 2018 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Чорней М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради на 2018 рік» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
16.
Слухали:
Про розгляд листа Громадської ради при Державному агентстві водних
ресурсів України від 09.11.2017 №1 «Про розробку та фінансування програми
відновлення малих річок».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Сорочан І.О.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації та Дністровсько – Прутському басейновому управлінню водних
ресурсів опрацювати лист Громадської ради при Державному агентстві
водних ресурсів України від 09.11.2017 №1 «Про розробку та фінансування
програми відновлення малих річок».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

17.
Слухали:
Про розгляд листа Хотинської районної державної адміністрації від
22.11.2017 №5-1565-02-25 «Щодо виділення коштів з обласного бюджету на
придбання обладнання та інвентарю».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Андрюк А.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів та Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації опрацювати лист
Хотинської районної державної адміністрації від 22.11.2017 №5-1565-02-25
«Щодо виділення коштів з обласного бюджету на придбання обладнання та
інвентарю».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

18.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 12.12.2017
№01.19-18/5852 «Про надання інформації щодо розгляду висновків постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Фищук О.Г.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

19.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 15.12.2017
№01.27-18/6483 «Про надання інформації щодо розгляду висновку постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Шевчук І.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

А.Андрюк

_______________О.Г.Фищук
_______________І.В.Шевчук
_______________ М.В. Липка
_______________ М.В. Чорней
_______________ О.І. Сорочан

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/1
Про розгляд проекту рішення
«Про обласний бюджет на
2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про обласний бюджет обласного бюджету на 2018 рік»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2018 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/2
Про повторний розгляд листа
Чернівецького
обласного
медичного
діагностичного
центру від 01.12.2017 №01.06/957
«Щодо виділення 6 млн. грн. на
капітальні видатки на 2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про повторний розгляд листа
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру від 01.12.2017
№01.06/957 «Щодо виділення 6 млн. грн. на капітальні видатки на
2018 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів та Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації взяти на контроль вище
зазначений лист.
3. За рахунок розподілу вільного залишку коштів обласного бюджету
станом на 01.01.2018 року передбачити 4,5 млн.грн., для придбання
ультразвукової діагностичної системи та комплекту обладнання для
проведення ДНК-діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/3
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання у 2016 році
Комплексної
програми
Трансплантологія у 2015-2018
роках»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лесюка Юрія
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2016 році
Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання у
2016 році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/4
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Комплексної
програми
Трансплантологія у 2015-2018
роках»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лесюка Юрія
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/5
Про розгляд проекту рішення
«Про
стан
виконання
Регіональної
програми
профілактики, діагностики та
лікування вірусного гепатиту у
2014-2016 роках»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лесюка Юрія
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про стан виконання
Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусного
гепатиту у 2014-2016 роках», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про стан
виконання Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування
вірусного гепатиту у 2014-2016 роках» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/6
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження проміжного
ліквідаційного
балансу
та
ліквідаційного
балансу
обласного
комунального
підприємства
«Адміністратор
систем
електронного
урядування»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу та
ліквідаційного
балансу
обласного
комунального
підприємства
«Адміністратор систем електронного урядування», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу обласного
комунального
підприємства
«Адміністратор
систем
електронного
урядування» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/7
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до рішення XIV сесії
Чернівецької
обласної ради VІІ
скликання від 4 липня 2017 року
№102-14/17
«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 внесення змін до рішення XIV сесії
Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 4 липня 2017 року №10214/17 «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 внесення змін
до рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 4 липня
2017 року №102-14/17 «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

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/8
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

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/9
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

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/10
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження
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 20182019 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації – Левченка
Олександра Анатолійовича про розгляд проекту рішення «Про
затвердження
Регіональної
програми
часткового
відшкодування
відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним
особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловобудівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення
енергоефективності, на 2018-2019 роки»», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
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 2018-2019 роки»» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/11
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження Комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту
Чернівецької області на 2018-2021
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
управління молоді та спорту облдержадміністрації – Боштана Артура
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької
області на 2018-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької
області на 2018-2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/12
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження комплексної програми
забезпечення молоді житлом на 20182022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
управління молоді та спорту облдержадміністрації – Боштана Артура
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/13
Про розгляд проекту рішення «Про
Регіональну
програму
розвитку
міжнародного
співробітництва
Чернівецької області на 2018-2020
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
міжнародного
співробітництва
та
Європейської
інтеграції
облдержадміністрації – Жебчук Ганни Юріївни про розгляд проекту
рішення
«Про
Регіональну
програму
розвитку
міжнародного
співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Регіональну
програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на
2018-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/14
Про розгляд проекту рішення «Про
вступ до Асоціації органів місцевого
самоврядування
«Єврорегіон
Карпати України»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради – Чернушки Степана Івановича
про розгляд проекту рішення «Про вступ до Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати України», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про вступ до
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати України»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/15
Про розгляд проекту рішення «Про
план роботи Чернівецької обласної
ради на 2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про
план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради на 2018 рік» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/16
Про розгляд листа Громадської ради
при Державному агентстві водних
ресурсів України від 09.11.2017 №1
«Про розробку та фінансування
програми відновлення малих річок»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Громадської ради
при Державному агентстві водних ресурсів України від 09.11.2017 №1 «Про
розробку та фінансування програми відновлення малих річок», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації та Дністровсько – Прутському басейновому управлінню водних
ресурсів опрацювати лист Громадської ради при Державному агентстві
водних ресурсів України від 09.11.2017 №1 «Про розробку та фінансування
програми відновлення малих річок».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/17
Про розгляд листа Хотинської
районної державної адміністрації від
22.11.2017 №5-1565-02-25 «Щодо
виділення коштів з обласного
бюджету на придбання обладнання
та інвентарю»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Хотинської
районної державної адміністрації від 22.11.2017 №5-1565-02-25 «Щодо
виділення коштів з обласного бюджету на придбання обладнання та
інвентарю», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів та Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації опрацювати лист
Хотинської районної державної адміністрації від 22.11.2017 №5-1565-02-25
«Щодо виділення коштів з обласного бюджету на придбання обладнання та
інвентарю».
3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/18
Про розгляд листа Чернівецької
облдержадміністрації від 12.12.2017
№01.19-18/5852
«Про
надання
інформації щодо розгляду висновків
постійної
комісії
з
питань
економіки, бюджету та інвестицій
обласної ради»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької
облдержадміністрації від 12.12.2017 №01.19-18/5852 «Про надання
інформації щодо розгляду висновків постійної комісії з питань економіки,
бюджету та інвестицій обласної ради», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 грудня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №33/19
Про розгляд листа Чернівецької
облдержадміністрації від 15.12.2017
№01.27-18/6483
«Про
надання
інформації щодо розгляду висновку
постійної
комісії
з
питань
економіки, бюджету та інвестицій
обласної ради»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької
облдержадміністрації від 15.12.2017 №01.27-18/6483 «Про надання
інформації щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки,
бюджету та інвестицій обласної ради», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
Голова постійної комісії

М. Березовський

