
 
ПРОТОКОЛ № 49 

 
постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 
 
 
27 березня 2019 року               09-30                                     м. Чернівці 
 
 

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

Відсутні: Куліш В.І.. 
 
Запрошені: 

Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 

Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту капітального 
будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації. 

Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

Басараб Ольга Михайлівна – заступник начальника управління начальник 
відділу житлового господарства управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації. 

Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

Ткач Микола Миколайович – начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 

Федірчик Людмила Василівна – заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Державного архіву Чернівецької 
області. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій  

 

27 березня 2019 року               09-30                              м. Чернівці 

 

1. 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 2018 році». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки». 

Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про результати проведення у 
2018 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 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. 

4. 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». 

Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 

5. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 19-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №253-19/17 «Про 
затвердження Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-
2022 роки». 

Доповідач: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації. 

 
 
 



 

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 24-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 12.09.2018 №134-24/18 «Про 
затвердження Комплексної програми будівництва (придбання) доступного 
житла на 2018-2022 роки». 

Доповідач: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації. 

7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-
2020 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2018 році 
Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018 – 2019 роки». 

Доповідач: Басараб Ольга Михайлівна – заступник начальника управління 
начальник відділу житлового господарства управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації. 

11. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)». 

Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 



12. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 роки». 

Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

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

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

14. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

15. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
«Турбота» на 2019–2021 роки». 

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

16. 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. 

17. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 24-ї 
сесії обласної ради VІІ скликання від 12.09.2018 №135-24/18 «Про 
затвердження Програми розвитку архівної справи в Державному архіві 
Чернівецької області на 2018-2020 роки». 

Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Державного архіву Чернівецької 
області. 

18. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
27.03.2019 №01.25/18-632 «Щодо розгляду та погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 26.03.2019 №298-р».  

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 
 
 



1. Слухали: 
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 2018 році». 

 
Доповідач: 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. 
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 2018 році» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 

 
2. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 
2017-2018 роки». 

 
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації. 

Виступили:  

Подорожний В.А. 
Липка М.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 

 
3. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про результати проведення у 2018 році 

моніторингу та оцінки результативності реалізації 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. 

Виступили:  

Подорожний В.А. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

проведення у 2018 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 

 
4. 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». 

 
Доповідач: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації. 
 
 



Виступили:  

Подорожний В.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 Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 

 
5. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 19-ї сесії 

обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №253-19/17 «Про затвердження 
Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки». 

 
Доповідач: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту капітального 
будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації. 

Виступили:  

Пуршага О.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

до рішення 19-ї сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №253-19/17 
«Про затвердження Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 
2018-2022 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
 
 



 
6. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 

обласної ради VII скликання від 12.09.2018 №134-24/18 «Про затвердження 
Комплексної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2018-
2022 роки». 

 
Доповідач: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту капітального 
будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації. 

Виступили:  

Пуршага О.І. 
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 рішення 24-ї сесії обласної ради VII скликання від 12.09.2018 №134-24/18 
«Про затвердження Комплексної програми будівництва (придбання) 
доступного житла на 2018-2022 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
7. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 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 внесення змін 
до Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2016-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
8. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-
2020 роки». 

 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Вітовський Б.І. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
9. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового фінансування 

підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях». 

 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

Вітовський Б.І. 
Липка М.В. 
Березовський М.М. 



 

Вирішили:  

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

часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних змаганнях» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 7, "Проти" - 1, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
10. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2018 році Регіональної 

програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 
кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам 
Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, на 2018 – 
2019 роки». 

 
Доповідач: Басараб Ольга Михайлівна – заступник начальника управління начальник 
відділу житлового господарства управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Басараб О.М. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

2018 році Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018 – 2019 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
 



 
11. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної програми з 

охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки (нова редакція)». 

 
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації. 

Виступили:  

Білоконь М.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 програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
12. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 

з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2019-2021 роки». 

 
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації. 

Виступили:  

Білоконь М.В. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
13. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки». 
 

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

Виступили:  

Ткач М.М. 
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 програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
14. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми 

підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році». 

 
Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

Китайгородська 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 

Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
15. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласної 

комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
«Турбота» на 2019–2021 роки». 

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

Виступили:  

Савкін В.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 обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019–2021 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
16. 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 розвитк облдержадміністрації. 
 
 
 



 

Виступили:  

Федірчик Л.В. 
Липка М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

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

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
17. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 

обласної ради VІІ скликання від 12.09.2018 №135-24/18 «Про затвердження 
Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької 
області на 2018-2020 роки». 

 
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Державного архіву Чернівецької 
області. 

Виступили:  

Сідляр І.А. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

до рішення 24-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 12.09.2018 №135-24/18 
«Про затвердження Програми розвитку архівної справи в Державному архіві 
Чернівецької області на 2018-2020 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 
 



18. Слухали: 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 27.03.2019 

№01.25/18-632 «Щодо розгляду та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 26.03.2019 №298-р». 

 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

26.03.2019 №298-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету». 
 

"За" - 8, "Проти" - 0, "Утримались" - 0 - Рішення прийнято. 
 

Голова постійої комісії                                   М.Березовський 

 

 

 
 

_______________А.В.Андрюк 

 _______________М.П.Савчук 

 _______________О.Г.Фищук 

 _______________І.В.Шевчук 

 _______________М.В.Липка 

 _______________М.В.Чорней 

 _______________І.О.Сорочан  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/1 
 
 

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 2018 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 2018 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 2018 році» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/2 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання Регіональної 
програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-
2018 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора 
Аксентійовича про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки», постійна комісія 

 

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

Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/3 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про результати проведення у 
2018 році моніторингу та оцінки 
результативності реалізації 
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 результати проведення у 
2018 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про результати 

проведення у 2018 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/4 
 
 

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» 

 

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», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. 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» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/5 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення 
19-ї сесії обласної ради 
VII скликання від 21.12.2017 
№253-19/17 «Про затвердження 
Комплексної програми 
забезпечення молоді житлом на 
2018-2022 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації 
– Пуршаги Олександра Івановича про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 19-ї сесії обласної ради VII скликання від 
21.12.2017 №253-19/17 «Про затвердження Комплексної програми 
забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки», постійна комісія 

 

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

до рішення 19-ї сесії обласної ради VII скликання від 21.12.2017 №253-19/17 
«Про затвердження Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 
2018-2022 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/6 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення 
24-ї сесії обласної ради 
VII скликання від 12.09.2018 
№134-24/18 «Про затвердження 
Комплексної програми 
будівництва (придбання) 
доступного житла на 2018-
2022 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації 
– Пуршаги Олександра Івановича про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 24-ї сесії обласної ради VII скликання від 
12.09.2018 №134-24/18 «Про затвердження Комплексної програми 
будівництва (придбання) доступного житла на 2018-2022 роки», постійна 
комісія 

 

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

до рішення 24-ї сесії обласної ради VII скликання від 12.09.2018 №134-24/18 
«Про затвердження Комплексної програми будівництва (придбання) 
доступного житла на 2018-2022 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/7 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки», постійна 
комісія 

 

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

до Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2016-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/8 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку 
дітей Чернівецької області на 
2016-2020 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки», 
постійна комісія 

 

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

до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/9 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та 
участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних 
змаганнях» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового фінансування 
підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях», постійна комісія 

 

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

часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних змаганнях» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/10 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання у 2018 році Регіональної 
програми часткового відшкодування 
відсоткових ставок за залученими 
кредитами, що надаються фізичним 
особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-
будівельним кооперативам Чернівецької 
області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018 – 2019 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління начальника відділу житлового господарства управління 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації – Басараб Ольги 
Михайлівни про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2018 році 
Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018 – 2019 роки», постійна комісія 

 

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

2018 році Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018 – 2019 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/11 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання Комплексної 
програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-
2018 роки (нова редакція)» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконя Миколи 
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)», постійна комісія 

 

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

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/12 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-
2021 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконя Миколи 
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 роки», постійна комісія 

 

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

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/13 
 
 

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

 

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

 

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

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

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/14 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання Регіональної 
програми підтримки 
національно-культурних 
товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-
2018 роки у 2018 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про 
розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми підтримки 
національно-культурних товариств Чернівецької області та української 
діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році», постійна комісія 

 

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

Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/15 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласної 
комплексної програми 
соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» 
на 2019–2021 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації – Савкіна Віталія 
Валентиновича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
обласної комплексної програми соціальної підтримки 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 внесення змін 

до 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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/16 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми «Власний 
дім» на 2016-2020 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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №49/17 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення 
24-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 12.09.2018 
№135-24/18 «Про затвердження 
Програми розвитку архівної 
справи в Державному архіві 
Чернівецької області на 2018-
2020 роки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Державного архіву 
Чернівецької області – Сідляра Ігоря Анатолійовича про розгляд проекту 
рішення «Про внесення змін до рішення 24-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 12.09.2018 №135-24/18 «Про затвердження Програми 
розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької 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 рішення 24-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 12.09.2018 №135-24/18 
«Про затвердження Програми розвитку архівної справи в Державному архіві 
Чернівецької області на 2018-2020 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 березня 2019 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 49/18 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 
27.03.2019 №01.25/18-632 «Щодо 
розгляду та погодження 
розпорядження обласної 
державної адміністрації від 
26.03.2019 №298-р» 

 
Заслухавши та обговоривши директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд листа 
Чернівецької облдержадміністрації від 27.03.2019 №01.25/18-632 «Щодо 
розгляду та погодження розпорядження обласної державної адміністрації 
від 26.03.2019 №298-р», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

26.03.2019 №298-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету». 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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