ПРОТОКОЛ № 36
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
23 березня 2018 року

м. Чернівці

11-00

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..
Відсутні члени комісії: Куліш В.І., Савчук М.П., Сорочан І.О..
Запрошені:
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності
облдержадміністрації.
Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Матвієва Юлія Іванівна
облдержадміністрації.

–

начальник

служби

у

справах

дітей

Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму
облдержадміністрації.
Адамчук Аксенія Іванівна – перший заступник начальника Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Періус Надія Василівна – заступник директора – начальник управління
ресурсного
забезпечення
Детартаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації.
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації.
Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.
Федірчик Людмила Василівна – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
облдержадміністрації.

Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Подорожний Віктор Аксентійович –
регіонального розвитку облдержадміністрації.
Дякова Анжела Анатоліївна
облдержадміністрації.

–

директор

директор

Департаменту

Департаменту

фінансів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
23 березня 2018 року

11-00

м. Чернівці

1. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
програми забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят
державного,
регіонального,
місцевого
значення
та
здійснення
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2017 році».
Доповідач: Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності
облдержадміністрації.

2. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2017 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки».
Доповідач: Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2017 році
програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм
виховання на 2017-2021 роки».
Доповідач: Матвієва Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної
Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки у
2017 році».
Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань
туризму облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми правової освіти населення на 2018-2020 роки».
Доповідач: Адамчук Аксенія Іванівна – перший заступник начальника Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

6. Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на прийняття з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації».
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора – начальник управління
ресурсного забезпечення Детартаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки»»
та листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 06.03.2018
№01.13/18-456 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки».
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора – начальник управління
ресурсного забезпечення Детартаменту освіти і науки облдержадміністрації.

8. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки».
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації.

9. Про розгляд проекту рішення «Про Перелік природоохоронних
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2018 році».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

10. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки».
Доповідач: Федірчик Людмила Василівна – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

11. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2014-2017 роки».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного
захисту облдержадміністрації.

12. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2018-2020 роки».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного
захисту облдержадміністрації.

13. Про розгляд проекту рішення «Про створення територіального
дорожнього фонду Чернівецької області та затвердження відповідного
Положення».

Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.

14. Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації.

15. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2020 року» та листа Департаменту регіонального розвитку від
15.03.2018 №04/308 «Щодо внесення змін до Плану заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до
2020 року».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації.

16. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
від 13.03.2018 №0124/18-490 «Про результати проведення моніторингу
виконання у 2017 році Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації.

17. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми
впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області на
2016-2018 роки у 2017 році».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

18. Про розгляд проекту рішення «Про виконання регіональної
програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційноаналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів
Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2017 році».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

19. Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету
за 2017 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

20. Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру від 21.02.2018 №01.06/127 «Щодо сприяння у
виділенні додаткових коштів у 2018 році на придбання сучасної
ультразвукової діагностичної системи експертного класу та біохімічного
автоматичного аналізатора у сумі 4,5 млн. гривень».
Доповідач: Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

21. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 19.02.2018 №08-27/21 «Про розгляд висновку».
Доповідач: Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

22. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

23. Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Кабінету
Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт обладнання для
переробки лісодеревини».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

24. Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Кабінету
Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт племінного поголів’я
овець і кіз».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

1.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки у 2017 році».
Доповідач: Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності
облдержадміністрації.

Виступили:
Білек О.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області,
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2017 році»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
2.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2017 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки».
Доповідач: Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Виступили:
Савич Д.Л.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
3.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2017 році програми
запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на
2017-2021 роки».
Доповідач: Матвієва
облдержадміністрації.

Юлія

Іванівна

–

начальник

служби

у

справах

дітей

Виступили:
Матвієва Ю.І.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
у 2017 році програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести його
на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

4.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної Програми
розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки у 2017 році».
Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму
облдержадміністрації.

Виступили:
Фурдига В.М.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 20162020 роки у 2017 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової
сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
5.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми
правової освіти населення на 2018-2020 роки».
Доповідач: Адамчук Аксенія Іванівна – перший заступник начальника Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Виступили:
Адамчук А.І.
Чорней М.В.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми правової освіти населення на 2018-2020 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

6.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на прийняття з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації».
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора – начальник управління
ресурсного забезпечення Детартаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Виступили:
Періус Н.В.
Шевчук І.В.
Липка М.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про надання згоди
на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
7.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки»»
та листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 06.03.2018
№01.13/18-456 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки».
Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора – начальник управління
ресурсного забезпечення Детартаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Виступили:
Періус Н.В.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни у додаток 3 проекту рішення «Про затвердження
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на
2018-2022 роки» зазначені в листі Чернівецької обласної державної
адміністрації від 06.03.2018 №01.13/18-456.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на
2018-2022 роки» із урахуванням вище зазначених змін та рекомендувати
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
8.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки».
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації.

Виступили:
Вітовський Б.І.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 20132017 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

9.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про Перелік природоохоронних заходів
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2018 році».
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних

ресурсів облдержадміністрації.
Виступили:
Білоконь М.В.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Перелік
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2018 році» та рекомендувати
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
10.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки».
Доповідач: Федірчик Людмила Василівна – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Виступили:
Федірчик Л.В.
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 Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

11.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної соціальної
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на
2014-2017 роки».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
облдержадміністрації.

Виступили:
Гайдай О.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
12.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2018-2020 роки».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
облдержадміністрації.

Виступили:
Гайдай О.В.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
13.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про створення територіального
дорожнього фонду Чернівецької області та затвердження відповідного
Положення».
Доповідач: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.

Виступили:
Левченко О.А.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни у п. 3.2 розділу ІІІ «Використання коштів
територіального дорожнього фонду», а саме:
- окремим підпунктом виділити «служба автомобільних доріг»;
- додати підпункт «управління житлово-комунального господарства
Чернівецької обласної державної адміністрації та інші».
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про створення
територіального дорожнього фонду Чернівецької області та затвердження
відповідного Положення» та рекомендувати внести його на розгляд чергової
сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

14.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального
розвитку господарства облдержадміністрації.

Виступили:
Подорожний В.А.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доповнити розділ «Вижницький район» додатку 11.3 Пріоритетні
напрями розвитку районів, міст Чернівців і Новодрістровська, об’єднаних
територіальних громад у 2018 році проекту рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік»
підпунктом п.5.8 «Капітальний ремонт НВК «Вашківецька гімназія
ім.І.Бажанського».
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік» із
урахуванням вище зазначених змін та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
15.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів з
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2020 року» та листа Департаменту регіонального розвитку від
15.03.2018 №04/308 «Щодо внесення змін до Плану заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до
2020 року».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального
розвитку господарства облдержадміністрації.

Виступили:
Подорожний В.А.
Фищук О.Г.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Виключити з п. 1 проекту рішення «Про внесення змін до Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року» наступне:
-«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення
смт.Кельменці Чернівецької області»;
-«Реконструкція приміщення Герцаївського районного будинку дозвілля
для дітей та молоді під Герцаївську художню школу»;
-«Будівництво
дошкільного
навчального
закладу
с.Карапчів
Вижницького району».
3. Доповнити п. 2 переліком проектів, які пропонуються включити до
Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року:
-«Забезпечення електропостачання для функціонування водопроводу
с.Комарів – с.Майорка Кельменецького району Чернівецької області»;
-«Реконструкція сільської бібліотеки під дитячий навчальний заклад у
будинку культури по вул. Головна, 53 с.Василів Заставнівського району
Чернівецької області»;
-«Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, заміна огорожі території
шкільного підрозділу Новоселицького НВК за адресою: с.Новоселиця
Кельменецького району Чернівецької області»;
-«Кельменецький
ліцей
−
опорний
заклад
смт.Кельменці
Кельменецького району Чернівецької області. Капітальний ремонт
(утеплення і зовнішній ремонт) приміщення старої школи, встановлення
зовнішньої огорожі, утеплення фасаду основного корпусу, капітальний
ремонт коридорів, актової зали, підвального приміщення основного корпусу,
відмостки, сходів, облаштування водовідведення».
4. Проект «Реконструкція вуличного освітлення із заміною світильників
на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій у
населених пунктах Кельменецького району» доповнити заходами щодо
реконструкції вуличного освітлення у смт.Кельменці, селах Бузовиця,

Подвір’ївка, Мошанець, Перківці, Коновка та викласти картку проекту в
новій редакції.
5. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року» із урахуванням вище
зазначених змін та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
16.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від
13.03.2018 №0124/18-490 «Про результати проведення моніторингу
виконання у 2017 році Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального
розвитку господарства облдержадміністрації.

Виступили:
Подорожний В.А.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
17.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми впровадження
державної політики органами влади у Чернівецькій області на 20162018 роки у 2017 році».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки у 2017 році» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
18.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання регіональної програми
забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційноаналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів
Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2017 році».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Андрюк А.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2017 році» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

19.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про Про виконання обласного бюджету
за 2017 рік».
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 виконання
обласного бюджету за 2017 рік» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
20.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного діагностичного
центру від 21.02.2018 №01.06/127 «Щодо сприяння у виділенні додаткових
коштів у 2018 році на придбання сучасної ультразвукової діагностичної
системи експертного класу та біохімічного автоматичного аналізатора у сумі
4,5 млн. гривень».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

21.
Слухали:
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної
адміністрації від 19.02.2018 №08-27/21 «Про розгляд висновку».

державної

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
22.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
на 2018 рік».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
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 обласного бюджету на 2018 рік» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.

22-1. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
на 2018 рік».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Рекомендувати Департаменту соціального захисту та Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації:
- внести зміни у «Положення про депутатський фонд щодо соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення» затверджене рішенням «Про
затвердження
«Комплексної
Програми
соціальної
підтримки
малозабезпечених верств населення «Турбота на 2016-2018 роки»,
збільшивши кошти депутатського фонду на кожного депутата обласної ради
у розмірі до 50000 гривень на рік;
- зняти обмеження у зазначеному Положенні щодо пропорційності
розподілу поквартального використання коштів депутатського фонду,
надавши право депутату обласної ради розпоряджатись даними коштами без
встановлення часового ліміту;
- при необхідності внести всі потрібні та зазначені зміни до
«Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота на 2016-2018 роки»;
- підготувати опрацьований проект рішення «Про внесення змін до
«Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота на 2016-2018 роки» із урахуванням вище згаданих змін з
винесенням на розгляд чергової сесії обласної ради.
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації опрацювати
обласний бюджет на 2018 рік в контексті змін викладених п.1 даного
висновку, оптимізувавши його до зазначених потреб та внести відповідні
зміни у рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» в частині
використання коштів депутатського фонду зміненої «Комплексної Програми
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота на 20162018 роки».

3. Департаменту соціального захисту та Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації підготувати доопрацьований проект рішення
обласної ради «Про внесення змін до «Комплексної Програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота на 2016-2018 роки»
та подати до 19 квітня 2018 року на чергове засідання постійної комісії з
питань економіки, бюджету та інвестицій.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
23.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів
України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт обладнання для переробки
лісодеревини».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Андрюк А.В.
Фищук О.Г.
Вирішили:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення до
Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт обладнання
для переробки лісодеревини» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 6, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
24.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів
України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт племінного поголів’я овець і
кіз».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Березовський М.М.
Шевчук І.В.
Липка М.В.
Вирішили:
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення до
Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт племінного
поголів’я овець і кіз» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
"За" - 6, "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

УКРАЇНА

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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/1
Про розгляд проекту рішення «Про
виконання Регіональної програми
забезпечення
інформаційних
потреб області, відзначення свят
державного,
регіонального,
місцевого значення та здійснення
представницьких, інших заходів на
2016-2020 роки у 2017 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
інформаційної діяльності облдержадміністрації – Білек Оксани Василівни
про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки у 2017 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області,
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2017 році»
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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/2
Про розгляд проекту рішення
«Про хід виконання у 2017 році
регіональної
програми
соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецькій
області на 2017-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Чернівецького
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Савич Діани
Любомирівни про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2017 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та
молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/3
Про розгляд проекту рішення
«Про хід виконання у 2017 році
програми запобігання дитячій
бездоглядності та розвитку
сімейних форм виховання на
2017-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах
дітей облдержадміністрації – Матвієвої Юлії Іванівни про розгляд проекту
рішення «Про хід виконання у 2017 році програми запобігання дитячій
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
у 2017 році програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку
сімейних форм виховання на 2017-2021 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/4
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання комплексної
Програми розвитку туризму в
Чернівецькій області на 20162020 роки у 2017 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань
туризму облдержадміністрації – Фурдиги Володимира Михайловича про
розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної Програми розвитку
туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки у 2017 році», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 20162020 роки у 2017 році» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/5
Про
розгляд
проекту
рішення «Про затвердження
Комплексної
програми
правової освіти населення
на 2018-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника
начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій
області – Адамчук Аксенії Іванівни про розгляд проекту рішення «Про
затвердження Комплексної програми правової освіти населення на 20182020 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми правової освіти населення 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/6
Про розгляд проекту рішення
«Про
надання
згоди
на
прийняття
з
державної
власності у спільну власність
територіальних громад сіл,
селищ,
міст
Чернівецької
області
цілісних
майнових
комплексів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора –
начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни про розгляд проекту
рішення «Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області
цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про надання згоди
на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/7
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження «Комплексної програми
розвитку освітньої галузі Чернівецької
області на 2018-2022 роки» та листа
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації від 06.03.2018 №01.13/18456 «Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі
Чернівецької
області
на
20182022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора –
начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації – Періус Надії Василівни про розгляд проекту
рішення «Про затвердження «Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Чернівецької області на 2018-2022 роки» та листа Чернівецької обласної
державної адміністрації від 06.03.2018 №01.13/18-456 «Про внесення змін до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки», постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни у додаток 3 проекту рішення «Про затвердження
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки» зазначені в листі Чернівецької обласної державної адміністрації від
06.03.2018 №01.13/18-456.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки» із урахуванням вище зазначених змін 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/8
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
програми розвитку фізичної
культури і спорту на 20132017 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про
розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 20132017 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/9
Про
розгляд
проекту
рішення
«Про
Перелік
природоохоронних заходів
для
фінансування
з
обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища в 2018 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконя Миколи
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про Перелік природоохоронних
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2018 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Перелік
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2018 році» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/10
Про
розгляд
проекту
рішення «Про внесення змін
до Комплексної програми
«Власний дім» на 20162020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – Федірчик
Людмили Василівни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
Комплексної програми «Власний дім» 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 «Власний дім» на 2016-2020 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/11
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і
реагування
на
надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на
2014-2017 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
цивільного захисту облдержадміністрації – Гайдая Олексія Володимировича
про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної соціальної
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на
2014-2017 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/12
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Комплексної
соціальної
програми розвитку цивільного
захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області
на 2018-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
цивільного захисту облдержадміністрації – Гайдая Олексія Володимировича
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2018-2020 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/13
Про розгляд проекту рішення
«Про створення територіального
дорожнього фонду Чернівецької
області
та
затвердження
відповідного Положення»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації – Левченко
Олександра Анатолійовича про розгляд проекту рішення «Про створення
територіального дорожнього фонду Чернівецької області та затвердження
відповідного Положення», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни у п. 3.2 розділу ІІІ «Використання коштів
територіального дорожнього фонду», а саме:
- окремим підпунктом виділити «служба автомобільних доріг»;
- додати підпункт «управління житлово-комунального господарства
Чернівецької обласної державної адміністрації та інші»;
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про створення
територіального дорожнього фонду Чернівецької області та затвердження
відповідного Положення» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/14
Про
розгляд
проекту
рішення «Про Програму
економічного і соціального
розвитку
Чернівецької
області на 2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора
Аксентійовича про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доповнити розділ «Вижницький район» додатку 11.3 Пріоритетні
напрями розвитку районів, міст Чернівців і Новодрістровська, об’єднаних
територіальних громад у 2018 році проекту рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік»
підпунктом п.5.8 «Капітальний ремонт НВК «Вашківецька гімназія
ім.І.Бажанського».
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік» із
урахуванням вище зазначених змін 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/15
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до Плану заходів з
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області на період
до 2020 року» та листа Департаменту
регіонального розвитку від 15.03.2018
№04/308 «Щодо внесення змін до Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора
Аксентійовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року» та листа Департаменту регіонального
розвитку від 15.03.2018 №04/308 «Щодо внесення змін до Плану заходів з
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2020 року», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Виключити з п. 1 проекту рішення «Про внесення змін до Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року» наступне:
-«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення
смт.Кельменці Чернівецької області»;
-«Реконструкція приміщення Герцаївського районного будинку дозвілля
для дітей та молоді під Герцаївську художню школу»;
-«Будівництво
дошкільного
навчального
закладу
с.Карапчів
Вижницького району».

3. Доповнити п. 2 переліком проектів, які пропонуються включити до
Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року:
-«Забезпечення електропостачання для функціонування водопроводу
с.Комарів – с.Майорка Кельменецького району Чернівецької області»;
-«Реконструкція сільської бібліотеки під дитячий навчальний заклад у
будинку культури по вул. Головна, 53 с.Василів Заставнівського району
Чернівецької області»;
-«Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, заміна огорожі території
шкільного підрозділу Новоселицького НВК за адресою: с.Новоселиця
Кельменецького району Чернівецької області»;
-«Кельменецький
ліцей
−
опорний
заклад
смт.Кельменці
Кельменецького району Чернівецької області. Капітальний ремонт
(утеплення і зовнішній ремонт) приміщення старої школи, встановлення
зовнішньої огорожі, утеплення фасаду основного корпусу, капітальний
ремонт коридорів, актової зали, підвального приміщення основного корпусу,
відмостки, сходів, облаштування водовідведення».
4. Проект «Реконструкція вуличного освітлення із заміною світильників
на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій у
населених пунктах Кельменецького району» доповнити заходами щодо
реконструкції вуличного освітлення у смт.Кельменці, селах Бузовиця,
Подвір’ївка, Мошанець, Перківці, Коновка та викласти картку проекту в
новій редакції.
5. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року» із урахуванням вище
зазначених змін 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/16
Про розгляд листа Чернівецької
обласної державної адміністрації
від 13.03.2018 №0124/18-490 «Про
результати
проведення
моніторингу
виконання
у
2017 році Плану заходів з
реалізації
у
2015-2017 роках
Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора
Аксентійовича про розгляд листа Чернівецької обласної державної
адміністрації від 13.03.2018 №0124/18-490 «Про результати проведення
моніторингу виконання у 2017 році Плану заходів з реалізації у 20152017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року»,
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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/17
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Програми
впровадження
державної
політики органами влади у
Чернівецькій області на 20162018 роки у 2017 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання Програми впровадження державної
політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки у
2017 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки у 2017 році» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/18
Про розгляд проекту рішення «Про
виконання регіональної програми
забезпечення
діяльності
та
розширення
інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи
управління
фінансовими
ресурсами
місцевих
бюджетів
Чернівецької області на 20162020 роки у 2017 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання регіональної програми забезпечення
діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи
управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області
на 2016-2020 роки у 2017 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2017 році» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/19
Про
розгляд
проекту
рішення «Про виконання
обласного бюджету за
2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за 2017 рік», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 2017 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/20
Про розгляд листа Чернівецького
обласного
медичного
діагностичного центру від 21.02.2018
№01.06/127 «Щодо сприяння у
виділенні додаткових коштів у
2018 році на придбання сучасної
ультразвукової
діагностичної
системи експертного класу та
біохімічного
автоматичного
аналізатора у сумі 4,5 млн. гривень»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича та директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд листа
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру від 21.02.2018
№01.06/127 «Щодо сприяння у виділенні додаткових коштів у 2018 році на
придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи експертного
класу та біохімічного автоматичного аналізатора у сумі 4,5 млн. гривень»,
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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/21
Про розгляд листа Департаменту
фінансів обласної державної
адміністрації від 19.02.2018 №0827/21 «Про розгляд висновку»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича та директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд листа
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 19.02.2018
№08-27/21 «Про розгляд висновку», 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/22
Про
розгляд
проекту
рішення «Про внесення
змін
до
обласного
бюджету на 2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/22-1
Про
розгляд
проекту
рішення «Про внесення
змін
до
обласного
бюджету на 2018 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати Департаменту соціального захисту та Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації:
- внести зміни у «Положення про депутатський фонд щодо соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення» затверджене рішенням «Про
затвердження
«Комплексної
Програми
соціальної
підтримки
малозабезпечених верств населення «Турбота на 2016-2018 роки»,
збільшивши кошти депутатського фонду на кожного депутата обласної ради
у розмірі до 50000 гривень на рік;
- зняти обмеження у зазначеному Положенні щодо пропорційності
розподілу поквартального використання коштів депутатського фонду,
надавши право депутату обласної ради розпоряджатись даними коштами без
встановлення часового ліміту;
- при необхідності внести всі потрібні та зазначені зміни до
«Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота на 2016-2018 роки»;
- підготувати опрацьований проект рішення «Про внесення змін до
«Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота на 2016-2018 роки» із урахуванням вище згаданих змін з
винесенням на розгляд чергової сесії обласної ради.

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації опрацювати
обласний бюджет на 2018 рік в контексті змін викладених п.1 даного
висновку, оптимізувавши його до зазначених потреб та внести відповідні
зміни у рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» в частині
використання коштів депутатського фонду зміненої «Комплексної Програми
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота на 20162018 роки».
3. Департаменту соціального захисту та Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації підготувати доопрацьований проект рішення
обласної ради «Про внесення змін до «Комплексної Програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота на 2016-2018 роки»
та подати до 19 квітня 2018 року на чергове засідання постійної комісії з
питань економіки, бюджету та інвестицій.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/23
Про
розгляд
проекту
рішення «Про звернення до
Кабінету Міністрів України
щодо відміни мита та ПДВ
на імпорт обладнання для
переробки лісодеревини»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про
звернення до Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на
імпорт обладнання для переробки лісодеревини», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення до
Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт обладнання
для переробки лісодеревини» 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

23 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №36/24
Про розгляд проекту рішення
«Про звернення до Кабінету
Міністрів
України
щодо
відміни мита та ПДВ на
імпорт племінного поголів’я
овець і кіз»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії –
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про
звернення до Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на
імпорт племінного поголів’я овець і кіз», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення до
Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт племінного
поголів’я овець і кіз» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

