
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

Протокол № 27 
засідання постійної комісії 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
10.00 каб.306 
 
Присутні:  
Субота В.Й., Штогрін А.І. 
Відсутні: 
Павел Д.Д. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про обласний бюджет Чернівецької області на 2020 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. заступника голови 

обласної державної адміністрації, директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. заступника голови 

обласної державної адміністрації, директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2020 рік. 
Інформує: Подорожний Віктор Аксентійович – директор 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про внесення змін до Регіональної програми часткового 

відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються 
фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та 
житлово-комунальних кооперативам Чернівецької області, на заходи з 
підвищення енергоефективності на 2020-2022 роки. 



Інформує: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління 
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки. 

Інформує: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань паливно-

енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

Інформує: Субота Василь Йосипович – заступник голови постійної 
комісії. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
7. Про план роботи обласної ради на 2020 рік. 
Інформує: Субота Василь Йосипович – заступник голови постійної 

комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

 
1. Слухали: Інформацію в.о. заступника голови обласної державної 

адміністрації, директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Дякової А.А. про обласний бюджет Чернівецької області на 2020 
рік. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали: Інформацію в.о. заступника голови обласної державної 

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

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали: Інформацію директора Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації Левченко О.А. про внесення 
змін до Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 



співвласників багатоквартирних будинків та житлово-комунальних 
кооперативам Чернівецької області, на заходи з підвищення 
енергоефективності на 2020-2022 роки. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали: Інформацію начальника управління цивільного захисту 

населення обласної державної адміністрації Гайдая О.В. про внесення змін до 
Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2018-2020 роки. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали: Інформацію заступника голови постійної комісії  

Суботи В.Й. про план роботи постійної комісії обласної ради з питань паливно-
енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали: Інформацію заступника голови постійної комісії  

Суботи В.Й. про план роботи обласної ради на 2020 рік. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
Секретар комісії А.Штогрін 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про обласний бюджет 

Чернівецької області на 2020 рік, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

бюджет Чернівецької області на 2020 рік». 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

обласного бюджету на 2019 рік, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

змін до обласного бюджету на 2019 рік». 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік к, 
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 2020 рік». 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Регіональної програми 
часткового відшкодування відсоткових ставок 
за залученими кредитами, що надаються 
фізичним особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-
комунальних кооперативам Чернівецької 
області, на заходи з підвищення 
енергоефективності на 2020-2022 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-комунальних 
кооперативам Чернівецької області, на заходи з підвищення 
енергоефективності на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
комунальних кооперативам Чернівецької області, на заходи з підвищення 
енергоефективності на 2020-2022 роки». 

 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області 
на 2018-2020 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2018-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2018-2020 роки». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань паливно-
енергетичного комплексу, 
житлово-комунального 
господарства та надзвичайних 
ситуацій на 2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про план роботи постійної 

комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій на 2020 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

ВИСНОВОК 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи обласної ради на 
2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про план роботи обласної 

ради на 2020 рік, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про план 

роботи обласної ради на 2020 рік". 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
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