
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 121 

12 грудня 2019 р.         м.Чернівці 
 
11.00 каб. №242 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Заступник голови постійної комісії:Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Московчук Х.Е. – головний спеціаліст відділу адміністративно-територіальної 
реформи та децентралізації виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 
Подорожний В.А. - директор Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації 
 
Слухали:голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 

Інформує: Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації 
 
2. Про обласний бюджет на 2020 рік. 

Інформує: Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації 
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3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 
2020 рік. 
Інформує: Подорожний В.А. –  директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 
 
 

1. Слухалиінформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік. 

Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Погодити та рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2019 рік" до розгляду на сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової А.А. про обласний бюджет на 2020 рік. 
Виступили:Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про обласний бюджет на 

2020 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухалиінформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Подорожного В.А. про «Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік». 

Виступили:Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Погодити та рекомендувати проєкт рішення "Про Програму економічного і 

соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік" до розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК 1/121 

 
12 грудня 2019 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до  
обласного бюджету на 2019 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2019 рік" до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 

Голови постійної комісії  Р. Поклітар 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК 2/121 

 
12 грудня 2019 р. м. Чернівці 

 
Про обласний бюджет на 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про обласний 
бюджет на 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про обласний бюджет 

на 2020 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 

Голови постійної комісії  Р. Поклітар 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК 3/121 

 
12 грудня 2019 р. м. Чернівці 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення "Про Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік" до 
розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
 

Голови постійної комісії  Р. Поклітар 
 
 
 


	Протокол №121 від 12.12.2019
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Голова постійної комісії       Р.Поклітар


	висновок _1_121 _зміни до бюджету 2019
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок _2_121 _ бюджет 2020
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок _3_121 _Прорама соц.екон. 2020
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


