ПРОТОКОЛ № 46
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
14 грудня 2018 року

11-30

м. Чернівці

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

–

директор

Подорожний Віктор Аксентійович –
регіонального розвитку облдержадміністрації.

Департаменту
директор

фінансів

Департаменту

Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
облдержадміністрації.
Шишук Віталій Олександрович – начальник технічного відділу Басейнового
управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.
Рогозін Микола Володимирович – в.о.директора КП «Дирекція
обслуговування майна спільної власності територіальних громад».

з

Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку - начальник управління агропромислового
виробництва облдержадміністрації.
Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій

14 грудня 2018 року

11-30

м. Чернівці

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік» та листа обласної державної адміністрації від
14.12.2018 №01.13/18-2565.
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

2.

Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік».

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

3. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від
19.11.2018 №01.23/18-2323 «Про розгляд звіту про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2018 року».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2019-2020 роки».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації.

6. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
„Турбота” на 2019-2021 роки».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Положення про
порядок надання адресної матеріальної допомоги у рамках програми
„Турбота” на 2019-2021 роки за рахунок коштів обласного бюджету».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

8. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної
програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного
спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української
діаспори на 2019-2021 роки».
Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
облдержадміністрації.

9. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання в 20142017 роках Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року».
Доповідач: Шишук Віталій Олександрович – начальник технічного відділу
Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

10. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016 –
2018 роки».
Доповідач: Рогозін Микола Володимирович – в.о.директора КП «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад».

11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми з ліквідації амброзії полинолистої на території Чернівецької
області на 2019-2023 роки».
Доповідач: Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку - начальник управління агропромислового виробництва
облдержадміністрації.

12. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної
програми запобігання та лікування серцево–судинних захворювань
«Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 роки».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації.

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

14. Про розгляд листа ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» від
01.10.2018 №1620 «Щодо виділення додаткових асигнувань».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

15. Про розгляд листа КМУ «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» від 10.10.2018 №587 «Щодо виділення додаткових асигнувань для
оплати робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

16. Про розгляд листа Глибоцької районної ради від 06.09.2018 №0111/210 «Щодо сприяння у вирішенні питання, щодо ліквідації аварійного
підмиття опори моста через річку сірет в селі Кам’янка Глибоцького
району».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

17. Про розгляд листа Нижньопетровецької сільської ради
Сторожинецького району від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в 2019 році
коштів на ремонт моста на км 1+182 автомобільної дороги місцевого
значення О26144 В.Петрівці-Н.Петрівці-Аршиця».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

18. Про розгляд звернення депутатів Вижницької районної ради від
30.08.2018 року «Щодо передбачення фінансування заходів з проведення 26го Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджеті на
2019 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

19. Про розгляд листа Новоселицької районної державної адміністрації
від 01.10.2018 №01.15/9-2593 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

20. Про розгляд листа Путильської районної державної адміністрації
від 04.10.2018 №02.24/947 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

21. Про розгляд спільного листа Сокирянської районної державної
адміністрації від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та Сокирянської районної ради
від 22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

22. Про розгляд листа Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/174 «Щодо виділення додаткових
коштів для проведення ремонту електричної котельні».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

23. Про розгляд листа Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/175 «Щодо виділення додаткових
коштів для розробки проектно-кошторисної документації по влаштуванню
шатрової покрівлі будинку та проведення експертизи проекту».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

24. Про розгляд листа Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України від 07.11.2018 №9/2491 «Щодо виділення коштів
на 2019 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

25. Про розгляд листа Первинної профспілкової організації працівників
Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 «Щодо
виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

26. Про розгляд звернення Громадської ради при Державній
спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння
молодіжному будівництву» від 05.10.2018 №193 «Щодо фінансування
житлових програм з обласного бюджету».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

27. Про розгляд листа Заставнівської міської ради від 13.12.2018
№980/12-18 «Про збільшення суми додаткової дотації».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

28. Про розгляд листа Громадської організації «Футбольно-спортивний
клуб «Буковина» від 21.11.2018 №76 «Про фінансову підтримку клубу у
2019 році».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

29. Про розгляд Постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018
№733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

30. Про розгляд листа Комітету з питань охорони здоров’я Верховної
ради України від 09.11.2018 №04-25/10-1187(235608) «Щодо розгляду
резолюції «круглого столу» на тему: «Про стан фінансового забезпечення
потреб хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 році».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

31. Про розгляд листа Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича від 14.12.2018 №07/21-3488 «Про перерозподіл коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

1.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
на 2018 рік» та листа обласної державної адміністрації від 14.12.2018
№01.13/18-2565 .
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік», а саме:
2.1 Зменшити в цілому дохідну і видаткову частини обласного бюджету
на 157 млн. 851 тис. 900 грн., при цьому:
1) зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на
157 млн. 471 тис. 600 гривень.
2) зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на
4 млн. гривень.
3) збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують
поліпшення житлових умов на 3 млн. 569 тис. 700 гривень. Передбачити
вказану субвенцію Чернівецькому міському бюджету.
4) збільшити обсяг цільової субвенції з Чернівецького міського бюджету
в сумі 50,0 тис. грн., передбачивши її управлінню молоді та спорту обласної
державної адміністрації за бюджетною програмою 1115062 .
Враховуючи вищезазначене внести зміни до проекту рішення сесії
обласної ради, доповнивши його пунктом 6 наступного змісту «6. Внести
зміни в додаток № 5 до рішення ХІХ сесії обласної ради VІІ скликання від
21.12.2017 №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» згідно з
додатком № 6 до цього рішення.», у зв’язку із цим пункти 6 і 7 цього рішення

вважати пунктами 7 і 8. Також внести зміни до додатків 1 і 3 до проекту
рішення і доповнити його додатком 6.
2.2. Здійснити перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
шляхом зменшення її обсягу на 24,2 тис. грн. по Вижницькому районному
бюджету і одночасно збільшення для Хотинського районного бюджету. У
зв’язку із цим внести зміни до додатку 6 до проекту рішення.
2.3. Розподілити частину залишку субвенції з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, що утворився на кінець 2017 року, в загальній сумі
11 млн. 654 тис. 61 грн., передбачивши асигнування УКБ ОДА –
10 млн. 654 тис. 61 грн. на будівництво сільських амбулаторій та цільові
субвенції для Вижницької ОТГ – 500,0 тис. грн. і Мамаївської ОТГ 500,0 тис. грн. на забезпечення службовим автотранспортом медичних
працівників амбулаторій. У зв’язку із цим внести зміни до додатків 3 і 6 до
проекту рішення сесії обласної ради.
2.4. Розподілити частину вільного залишку загального фонду обласного
бюджету, передбачивши асигнування управлінню цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації за бюджетною програмою
3019800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 200,0 тис. грн. У
зв’язку із цим внести зміни до додатків 2, 3 і 5 до проекту рішення сесії
обласної ради.
2.5. Збільшити асигнування на фінансування заходів Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та
членів їх сімей на 2017- 2019 роки на 100,0 тис. грн. за рахунок зменшення
асигнувань на фінансування заходів Комплексної програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2018-2022 роки. У зв’язку із цим внести
зміни до додатків 3 і 5 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.6. Викласти пункт 7 проекту рішення сесії обласної ради в новій
редакції «7. Затвердити розпорядження обласної державної адміністрації від
08 листопада 2018 р. №1226-р «Про перерозподіл асигнувань обласного
бюджету», від 08 листопада 2018 р. №1231-р «Про розподіл субвенції з
державного бюджету», від 14 листопада 2018 р. №1260-р «Про розподіл
додаткового обсягу медичної субвенції», від 26 листопада 2018 р. №1309-р
«Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції», від 26 листопада
2018 р. №1315-р «Про уточнення показників обласного бюджету на
2018 рік», від 04 грудня 2018 р. №1351-р «Про розподіл коштів, які виділені
області ПрАТ «Укргідроенерго», від 06 грудня 2018 р. №1359-р «Про
внесення змін до Порядку розподілу додаткової дотації з державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на

2018 рік та розподіл залишку цієї дотації» та від 11 грудня 2018 р. №1376-р
«Про розподіл субвенції з державного бюджету».
Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік» із урахуванням вище зазначених змін та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
2.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2019 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
3.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 19.11.2018
№01.23/18-2323 «Про розгляд звіту про виконання обласного бюджету за
9 місяців 2018 року».
Доповідач: Дякова Анжела
облдержадміністрації.

Анатоліївна

–

директор

Департаменту

фінансів

Виступили:
Дякова А.А.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято.
4.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального
розвитку облдержадміністрації.

Виступили:
Подорожний В.А.
Сорочан І.О.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік» 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 затвердження Комплексної програми
розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на
2019-2020 роки».
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального
розвитку облдержадміністрації.

Виступили:
Подорожний В.А.
Липка М.В.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2019-2020 роки» 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 обласної комплексної
програми соціальної підтримки окремих категорій громадян „Турбота” на
2019-2021 роки».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

Виступили:
Півень Ю.Й.
Шевчук І.В.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

7.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Положення про
порядок надання адресної матеріальної допомоги у рамках програми
„Турбота” на 2019-2021 роки за рахунок коштів обласного бюджету».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

Виступили:
Півень Ю.Й.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги у рамках
програми „Турбота” на 2019-2021 роки за рахунок коштів обласного
бюджету» 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 затвердження Регіональної програми
підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування
(національних меншин) Чернівецької області та української діаспори на
2019-2021 роки».
Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
облдержадміністрації.

Виступили:
Китайгородська В.М.
Чорней М.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства
етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та
української діаспори на 2019-2021 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 хід виконання в 2014-2017 роках
Комплексної програми розвитку водного господарства та протипаводкового
захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року».
Доповідач: Шишук Віталій Олександрович – начальник технічного відділу Басейнового
управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

Виступили:
Шишук В.О.
Шевчук І.В.
Сорочан І.О.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
в 2014-2017 роках Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року» 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 внесення змін до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016 –
2018 роки».
Доповідач: Рогозін Микола Володимирович – в.о.директора
обслуговування майна спільної власності територіальних громад».

КП «Дирекція

з

Виступили:
Рогозін М.В.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» на 2016 – 2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
11.
Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми
з ліквідації амброзії полинолистої на території Чернівецької області на 20192023 роки».
Доповідач: Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку - начальник управління агропромислового виробництва
облдержадміністрації.

Виступили:
Бойчук Б.Т.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми з ліквідації амброзії полинолистої на території
Чернівецької області на 2019-2023 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 Регіональної програми
запобігання та лікування серцево–судинних захворювань «Зупинимо
інфаркт» на 2019-2021 роки».
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Виступили:
Лесюк Ю.М.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної програми запобігання та лікування серцево–судинних
захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 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 план роботи Чернівецької обласної
ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Савчук М.П.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
14.
Слухали:
Про розгляд листа ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» від
01.10.2018 №1620 «Щодо виділення додаткових асигнувань».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Сорочан І.О.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації опрацювати лист ОКУ «Лікарня
швидкої медичної допомоги» від 01.10.2018 №1620 «Щодо виділення
додаткових асигнувань» та знайти можливість вирішення порушеного
питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

15.
Слухали:
Про розгляд листа КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» від
10.10.2018 №587 «Щодо виділення додаткових асигнувань для оплати робіт з
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Фищук О.Г.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації
опрацювати
лист
КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» від 10.10.2018 №587
«Щодо виділення додаткових асигнувань для оплати робіт з технічної
інвентаризації об’єктів нерухомого майна» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
16.
Слухали:
Про розгляд листа Глибоцької районної ради від 06.09.2018 №01-11/210
«Щодо сприяння у вирішенні питання, щодо ліквідації аварійного підмиття
опори моста через річку сірет в селі Кам’янка Глибоцького району».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Глибоцької районної ради від 06.09.2018 №0111/210 «Щодо сприяння у вирішенні питання, щодо ліквідації аварійного
підмиття опори моста через річку сірет в селі Кам’янка Глибоцького району»
та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
17.
Слухали:
Про розгляд листа Нижньопетровецької сільської ради Сторожинецького
району від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в 2019 році коштів на ремонт
моста на км 1+182 автомобільної дороги місцевого значення О26144
В.Петрівці-Н.Петрівці-Аршиця».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Липка М.В.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Нижньопетровецької сільської ради
Сторожинецького району від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в 2019 році
коштів на ремонт моста на км 1+182 автомобільної дороги місцевого
значення О26144 В.Петрівці-Н.Петрівці-Аршиця» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

18.
Слухали:
Про розгляд звернення депутатів Вижницької районної ради від
30.08.2018 року «Щодо передбачення фінансування заходів з проведення 26го Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджеті на
2019 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Савчук М.П.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати звернення депутатів Вижницької районної ради від
30.08.2018 року «Щодо передбачення фінансування заходів з проведення 26го Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджеті на
2019 рік» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
19.
Слухали:
Про розгляд листа Новоселицької районної державної адміністрації від
01.10.2018 №01.15/9-2593 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Чорней М.В.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Новоселицької районної державної
адміністрації від 01.10.2018 №01.15/9-2593 «Щодо виділення додаткових
коштів» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
20.
Слухали:
Про розгляд листа Путильської районної державної адміністрації від
04.10.2018 №02.24/947 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Сорочан І.О.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Путильської районної державної адміністрації
від 04.10.2018 №02.24/947 «Щодо виділення додаткових коштів» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
21.
Слухали:
Про розгляд спільного листа Сокирянської районної державної
адміністрації від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та Сокирянської районної ради
від 22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Фищук О.Г.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати спільний лист Сокирянської районної державної
адміністрації від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та Сокирянської районної ради
від 22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо виділення додаткових коштів» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
22.
Слухали:
Про розгляд листа Комунального учбово-методичного центру культури
Буковини від 27.09.2018 №01.13/174 «Щодо виділення додаткових коштів
для проведення ремонту електричної котельні».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/174 «Щодо виділення додаткових
коштів для проведення ремонту електричної котельні» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

23.
Слухали:
Про розгляд листа Комунального учбово-методичного центру культури
Буковини від 27.09.2018 №01.13/175 «Щодо виділення додаткових коштів
для розробки проектно-кошторисної документації по влаштуванню шатрової
покрівлі будинку та проведення експертизи проекту».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Липка М.В.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/175 «Щодо виділення додаткових
коштів для розробки проектно-кошторисної документації по влаштуванню
шатрової покрівлі будинку та проведення експертизи проекту» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
24.
Слухали:
Про розгляд листа Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України від 07.11.2018 №9/2491 «Щодо виділення коштів
на 2019 рік».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

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

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України від 07.11.2018 №9/2491 «Щодо виділення
коштів на 2019 рік» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
25.
Слухали:
Про розгляд листа Первинної профспілкової організації працівників
Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018 №17 «Щодо
виділення додаткових коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Чорней М.В.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Первинної профспілкової організації
працівників Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018
№17 «Щодо виділення додаткових коштів» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
26.
Слухали:
Про розгляд звернення Громадської ради при Державній спеціалізованій
фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву»
від 05.10.2018 №193 «Щодо фінансування житлових програм з обласного
бюджету».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Сорочан І.О.
Липка М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати звернення Громадської ради при Державній
спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння
молодіжному будівництву» від 05.10.2018 №193 «Щодо фінансування
житлових програм з обласного бюджету» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
27.
Слухали:
Про розгляд листа Заставнівської міської ради від 13.12.2018 №980/12-18
«Про збільшення суми додаткової дотації».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Сорочан І.О.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Заставнівської міської ради від 13.12.2018
№980/12-18 «Про збільшення суми додаткової дотації» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

28.
Слухали:
Про розгляд листа Громадської організації «Футбольно-спортивний клуб
«Буковина» від 21.11.2018 №76 «Про фінансову підтримку клубу у
2019 році».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Фищук О.Г.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Громадської організації «Футбольноспортивний клуб «Буковина» від 21.11.2018 №76 «Про фінансову підтримку
клубу у 2019 році» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
29.
Слухали:
Про розгляд Постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 №733
«Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Шевчук І.В.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації використати в роботі пропозиції, які були заслухані та
обговорені на спільному засіданні комісії.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято
30.
Слухали:
Про розгляд листа Комітету з питань охорони здоров’я Верховної ради
України від 09.11.2018 №04-25/10-1187(235608) «Щодо розгляду резолюції
«круглого столу» на тему: «Про стан фінансового забезпечення потреб
хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 році».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Липка М.В.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комітету з питань охорони здоров’я
Верховної ради України від 09.11.2018 №04-25/10-1187(235608) «Щодо
розгляду резолюції «круглого столу» на тему: «Про стан фінансового
забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у
2018 році» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

31.
Слухали:
Про розгляд листа Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича від 14.12.2018 №07/21-3488 «Про перерозподіл коштів».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Виступили:
Савчук М.П.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Надати згоду на перерозподіл коштів зазначених в листі
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича від 14.12.2018
№07/21-3488 «Про перерозподіл коштів».
3. Управлінню екології та природних ресурсів і Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації внести відповідні зміни та забезпечити їх
виконання.
"За" - 7, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято

Голова постійої комісії

М.Березовський

_______________М.П.Савчук
_______________О.Г.Фищук
_______________І.В.Шевчук
_______________М.В.Липка
_______________М.В.Чорней
_______________І.О.Сорочан

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/1
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
обласного
бюджету
на
2018 рік» та листа обласної
державної адміністрації від
14.12.2018 №01.13/18-2565»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» та
листа обласної державної адміністрації від 14.12.2018 №01.13/18-2565»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік», а саме:
2.1 Зменшити в цілому дохідну і видаткову частини обласного бюджету
на 157 млн. 851 тис. 900 грн., при цьому:
1) зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на
157 млн. 471 тис. 600 гривень.

2) зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на
4 млн. гривень.
3) збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують
поліпшення житлових умов на 3 млн. 569 тис. 700 гривень. Передбачити
вказану субвенцію Чернівецькому міському бюджету.
4) збільшити обсяг цільової субвенції з Чернівецького міського бюджету
в сумі 50,0 тис. грн., передбачивши її управлінню молоді та спорту обласної
державної адміністрації за бюджетною програмою 1115062 .
Враховуючи вищезазначене внести зміни до проекту рішення сесії
обласної ради, доповнивши його пунктом 6 наступного змісту «6. Внести
зміни в додаток № 5 до рішення ХІХ сесії обласної ради VІІ скликання від
21.12.2017 №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» згідно з
додатком № 6 до цього рішення.», у зв’язку із цим пункти 6 і 7 цього рішення
вважати пунктами 7 і 8. Також внести зміни до додатків 1 і 3 до проекту
рішення і доповнити його додатком 6.
2.2. Здійснити перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
шляхом зменшення її обсягу на 24,2 тис. грн. по Вижницькому районному
бюджету і одночасно збільшення для Хотинського районного бюджету. У
зв’язку із цим внести зміни до додатку 6 до проекту рішення.
2.3. Розподілити частину залишку субвенції з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, що утворився на кінець 2017 року, в загальній сумі
11 млн. 654 тис. 61 грн., передбачивши асигнування УКБ ОДА –
10 млн. 654 тис. 61 грн. на будівництво сільських амбулаторій та цільові
субвенції для Вижницької ОТГ – 500,0 тис. грн. і Мамаївської ОТГ -

500,0 тис. грн. на забезпечення службовим автотранспортом медичних
працівників амбулаторій. У зв’язку із цим внести зміни до додатків 3 і 6 до
проекту рішення сесії обласної ради.
2.4. Розподілити частину вільного залишку загального фонду обласного
бюджету, передбачивши асигнування управлінню цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації за бюджетною програмою
3019800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 200,0 тис. грн. У
зв’язку із цим внести зміни до додатків 2, 3 і 5 до проекту рішення сесії
обласної ради.
2.5. Збільшити асигнування на фінансування заходів Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та
членів їх сімей на 2017- 2019 роки на 100,0 тис. грн. за рахунок зменшення
асигнувань на фінансування заходів Комплексної програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2018-2022 роки. У зв’язку із цим внести
зміни до додатків 3 і 5 до проекту рішення сесії обласної ради.
2.6. Викласти пункт 7 проекту рішення сесії обласної ради в новій
редакції «7. Затвердити розпорядження обласної державної адміністрації від
08 листопада 2018 р. №1226-р «Про перерозподіл асигнувань обласного
бюджету», від 08 листопада 2018 р. №1231-р «Про розподіл субвенції з
державного бюджету», від 14 листопада 2018 р. №1260-р «Про розподіл
додаткового обсягу медичної субвенції», від 26 листопада 2018 р. №1309-р
«Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції», від 26 листопада
2018 р. №1315-р «Про уточнення показників обласного бюджету на
2018 рік», від 04 грудня 2018 р. №1351-р «Про розподіл коштів, які виділені
області ПрАТ «Укргідроенерго», від 06 грудня 2018 р. №1359-р «Про
внесення змін до Порядку розподілу додаткової дотації з державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на
2018 рік та розподіл залишку цієї дотації» та від 11 грудня 2018 р. №1376-р
«Про розподіл субвенції з державного бюджету».
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/2
Про
розгляд
проекту
рішення «Про обласний
бюджет на 2019 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2019 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/3
Про розгляд листа Чернівецької
облдержадміністрації
від
19.11.2018 №01.23/18-2323 «Про
розгляд звіту про виконання
обласного бюджету за 9 місяців
2018 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
листа Чернівецької облдержадміністрації від 19.11.2018 №01.23/18-2323
«Про розгляд звіту про виконання обласного бюджету за 9 місяців
2018 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/4
Про
розгляд
проекту
рішення «Про Програму
економічного і соціального
розвитку
Чернівецької
області на 2019 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 2019 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2019 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/5
Про
розгляд
проекту
рішення «Про затвердження
Комплексної
програми
розвитку
малого
та
середнього підприємництва
у Чернівецькій області на
2019-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора
Аксентійовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2019-2020 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2019-2020 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/6
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження обласної
комплексної
програми
соціальної
підтримки
окремих категорій громадян
„Турбота” на 2019-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня
Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/7
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Положення
про порядок надання адресної
матеріальної
допомоги
у
рамках програми „Турбота” на
2019-2021 роки
за
рахунок
коштів обласного бюджету»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня
Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги у рамках
програми „Турбота” на 2019-2021 роки за рахунок коштів обласного
бюджету», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги у рамках
програми „Турбота” на 2019-2021 роки за рахунок коштів обласного
бюджету» 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/8
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Регіональної
програми підтримки інститутів
громадянського
суспільства
етнічного
спрямування
(національних
меншин)
Чернівецької
області
та
української діаспори на 20192021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про
розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми
підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування
(національних меншин) Чернівецької області та української діаспори на
2019-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства
етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та
української діаспори на 2019-2021 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/9
Про розгляд проекту рішення
«Про хід виконання в 20142017 роках Комплексної програми
розвитку водного господарства та
протипаводкового
захисту
в
Чернівецькій області на період до
2021 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника технічного відділу
Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет – Шишука
Віталія Олександровича про розгляд проекту рішення «Про хід виконання в
2014-2017 роках Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання
в 2014-2017 роках Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року» 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/10
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Регіональної програми підтримки
та
розвитку
комунального
підприємства
«Дирекція
з
обслуговування майна спільної
власності територіальних громад»
на 2016 – 2018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора КП «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» –
Рогозіна Миколи Володимировича про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» на 2016 – 2018 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» на 2016 – 2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/11
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Комплексної
програми з ліквідації амброзії
полинолистої
на
території
Чернівецької області на 20192023 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту агропромислового розвитку - начальника управління
агропромислового виробництва облдержадміністрації – Бойчука Богдана
Тарасовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми з ліквідації амброзії полинолистої на території Чернівецької
області на 2019-2023 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми з ліквідації амброзії полинолистої на території
Чернівецької області на 2019-2023 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/12
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Регіональної
програми
запобігання
та
лікування
серцево–судинних
захворювань «Зупинимо інфаркт»
на 2019-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лесюка Юрія
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження
Регіональної програми запобігання та лікування серцево–судинних
захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної програми запобігання та лікування серцево–судинних
захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/13
Про
розгляд
проекту
рішення «Про план роботи
Чернівецької
обласної
ради»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради» 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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/14
Про
розгляд
листа
ОКУ «Лікарня
швидкої
медичної допомоги» від
01.10.2018 №1620 «Щодо
виділення
додаткових
асигнувань»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа ОКУ «Лікарня швидкої медичної
допомоги» від 01.10.2018 №1620 «Щодо виділення додаткових асигнувань»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації опрацювати лист ОКУ «Лікарня
швидкої медичної допомоги» від 01.10.2018 №1620 «Щодо виділення
додаткових асигнувань» та знайти можливість вирішення порушеного
питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/15
Про
розгляд
листа
КМУ «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» від
10.10.2018
№587
«Щодо
виділення
додаткових
асигнувань для оплати робіт
з технічної інвентаризації
об’єктів нерухомого майна»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа КМУ «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» від 10.10.2018 №587 «Щодо виділення додаткових
асигнувань для оплати робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого
майна», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації
опрацювати
лист
КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» від 10.10.2018 №587
«Щодо виділення додаткових асигнувань для оплати робіт з технічної
інвентаризації об’єктів нерухомого майна» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/16
Про розгляд листа Глибоцької
районної ради від 06.09.2018
№01-11/210 «Щодо сприяння у
вирішенні
питання,
щодо
ліквідації аварійного підмиття
опори моста через річку сірет в
селі Кам’янка Глибоцького
району»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької районної ради від
06.09.2018 №01-11/210 «Щодо сприяння у вирішенні питання, щодо
ліквідації аварійного підмиття опори моста через річку сірет в селі Кам’янка
Глибоцького району», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Кам’янської сільської ради Глибоцького
району від 01.06.2018 №552 «Щодо виділення коштів на фінансування
ремонту ділянки дороги сполученням Петричанка-Кам’янка» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/17
Про розгляд листа Нижньопетровецької
сільської ради Сторожинецького району
від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в
2019 році коштів на ремонт моста на км
1+182 автомобільної дороги місцевого
значення О26144 В.Петрівці-Н.ПетрівціАршиця»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Нижньопетровецької сільської
ради Сторожинецького району від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в
2019 році коштів на ремонт моста на км 1+182 автомобільної дороги
місцевого значення О26144 В.Петрівці-Н.Петрівці-Аршиця», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Нижньопетровецької сільської ради
Сторожинецького району від 06.11.2018 №252 «Щодо виділення в 2019 році
коштів на ремонт моста на км 1+182 автомобільної дороги місцевого
значення О26144 В.Петрівці-Н.Петрівці-Аршиця» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/18
Про розгляд звернення депутатів
Вижницької
районної
ради
від
30.08.2018 року «Щодо передбачення
фінансування заходів з проведення 26го
Міжнародного
гуцульського
фестивалю на Вижниччині в бюджеті
на 2019 рік»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд звернення депутатів Вижницької
районної ради від 30.08.2018 року «Щодо передбачення фінансування
заходів з проведення 26-го Міжнародного гуцульського фестивалю на
Вижниччині в бюджеті на 2019 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати звернення депутатів Вижницької районної ради від
30.08.2018 року «Щодо передбачення фінансування заходів з проведення 26го Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджеті на
2019 рік» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/19
Про
розгляд
листа
Новоселицької районної
державної
адміністрації
від 01.10.2018 №01.15/92593 «Щодо виділення
додаткових коштів»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Новоселицької районної
державної адміністрації від 01.10.2018 №01.15/9-2593 «Щодо виділення
додаткових коштів», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації опрацювати лист Новоселицької районної державної
адміністрації від 01.10.2018 №01.15/9-2593 «Щодо виділення додаткових
коштів» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/20
Про
розгляд
листа
Путильської
районної
державної адміністрації від
04.10.2018 №02.24/947 «Щодо
виділення
додаткових
коштів»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської районної державної
адміністрації від 04.10.2018 №02.24/947 «Щодо виділення додаткових
коштів», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Путильської районної державної адміністрації
від 04.10.2018 №02.24/947 «Щодо виділення додаткових коштів» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/21
Про розгляд листа Сокирянської
районної державної адміністрації
від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та
Сокирянської районної ради від
22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо
виділення додаткових коштів»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Сокирянської районної державної
адміністрації від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та Сокирянської районної ради
від 22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо виділення додаткових коштів», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації опрацювати лист Сокирянської районної державної
адміністрації від 22.10.2018 №02-35.3/3802 та Сокирянської районної ради
від 22.10.2018 №02.01-513/2 «Щодо виділення додаткових коштів» та
знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/22
Про розгляд листа Комунального
учбово-методичного
центру
культури Буковини від 27.09.2018
№01.13/174 «Щодо виділення
додаткових
коштів
для
проведення ремонту електричної
котельні»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Комунального учбовометодичного центру культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/174 «Щодо
виділення додаткових коштів для проведення ремонту електричної
котельні», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/174 «Щодо виділення додаткових
коштів для проведення ремонту електричної котельні» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/23
Про розгляд листа Комунального
учбово-методичного
центру
культури Буковини від 27.09.2018
№01.13/175
«Щодо
виділення
додаткових коштів для розробки
проектно-кошторисної документації
по влаштуванню шатрової покрівлі
будинку та проведення експертизи
проекту»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Комунального учбовометодичного центру культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/175 «Щодо
виділення додаткових коштів для розробки проектно-кошторисної
документації по влаштуванню шатрової покрівлі будинку та проведення
експертизи проекту», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини від 27.09.2018 №01.13/175 «Щодо виділення додаткових
коштів для розробки проектно-кошторисної документації по влаштуванню
шатрової покрівлі будинку та проведення експертизи проекту» та знайти
можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/24
Про
розгляд
листа
Державного агентства з
енергоефективності
та
енергозбереження України
від
07.11.2018
№9/2491
«Щодо виділення коштів на
2019 рік»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України від 07.11.2018 №9/2491
«Щодо виділення коштів на 2019 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України від 07.11.2018 №9/2491 «Щодо виділення
коштів на 2019 рік» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/25
Про
розгляд
листа
Первинної
профспілкової
організації
працівників
Чернівецької
обласної
філармонії
ім. Д.Гнатюка
від 19.11.2018 №17 «Щодо
виділення
додаткових
коштів»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Первинної профспілкової
організації працівників Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від
19.11.2018 №17 «Щодо виділення додаткових коштів», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Первинної профспілкової організації
працівників Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка від 19.11.2018
№17 «Щодо виділення додаткових коштів» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/26
Про
розгляд
звернення
Громадської ради при Державній
спеціалізованій
фінансовій
установі
«Державний
фонд
сприяння
молодіжному
будівництву» від 05.10.2018 №193
«Щодо фінансування житлових
програм з обласного бюджету»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд звернення Громадської ради при
Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння
молодіжному будівництву» від 05.10.2018 №193 «Щодо фінансування
житлових програм з обласного бюджету», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації опрацювати звернення Громадської ради при Державній
спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння
молодіжному будівництву» від 05.10.2018 №193 «Щодо фінансування
житлових програм з обласного бюджету» та знайти можливість вирішення
порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/27
Про
розгляд
листа
Заставнівської міської ради
від 13.12.2018 №980/12-18
«Про
збільшення
суми
додаткової дотації»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Заставнівської міської ради від
13.12.2018 №980/12-18 «Про збільшення суми додаткової дотації», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Заставнівської міської ради від 13.12.2018
№980/12-18 «Про збільшення суми додаткової дотації» та знайти можливість
вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/28
Про
розгляд
листа
Громадської
організації
«Футбольно-спортивний клуб
«Буковина» від 21.11.2018
№76
«Про
фінансову
підтримку клубу у 2019 році»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Громадської організації
«Футбольно-спортивний клуб «Буковина» від 21.11.2018 №76 «Про
фінансову підтримку клубу у 2019 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Громадської організації «Футбольноспортивний клуб «Буковина» від 21.11.2018 №76 «Про фінансову підтримку
клубу у 2019 році» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/29
Про розгляд Постанови Кабінету
Міністрів України від 12.09.2018
№733 «Деякі питання реалізації у
2018-2020 роках
Державної
стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд Постанови Кабінету Міністрів України
від 12.09.2018 №733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації використати в роботі пропозиції, які були заслухані та
обговорені на спільному засіданні комісії.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/30
Про розгляд листа Комітету з
питань охорони здоров’я Верховної
ради України від 09.11.2018 №0425/10-1187(235608) «Щодо розгляду
резолюції «круглого столу» на тему:
«Про стан фінансового забезпечення
потреб хворих на цукровий діабет у
препаратах інсуліну у 2018 році»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Комітету з питань охорони
здоров’я Верховної ради України від 09.11.2018 №04-25/10-1187(235608)
«Щодо розгляду резолюції «круглого столу» на тему: «Про стан
фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах
інсуліну у 2018 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації опрацювати лист Комітету з питань охорони здоров’я
Верховної ради України від 09.11.2018 №04-25/10-1187(235608) «Щодо
розгляду резолюції «круглого столу» на тему: «Про стан фінансового
забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у
2018 році» та знайти можливість вирішення порушеного питання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

14 грудня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №46/31
Про
розгляд
листа
Чернівецького
національного
університету ім. Ю. Федьковича
від 14.12.2018 №07/21-3488 «Про
перерозподіл коштів»

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського
Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича від 14.12.2018 №07/21-3488 «Про
перерозподіл коштів», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Надати згоду на перерозподіл коштів зазначених в листі
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича від 14.12.2018
№07/21-3488 «Про перерозподіл коштів».
3. Управлінню екології та природних ресурсів і Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації внести відповідні зміни та забезпечити їх
виконання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

