УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку

ПРОТОКОЛ № 24
27 травня 2014 року
1200 год.

м. Чернівці

Присутні:
− члени комісії: Бабій М.О., Допіряк П.В., Захарюк В.І., Турун Г.П.,
Шемчук В.М.;
− запрошені: Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації;
Бойчук Б.Т. – начальник управління агропромислового виробництва
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
Відсутні члени комісії: Телешман В.Г., Чорний С.І., Ястремський В.М.
Головує: Допіряк П.В. – голова постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового розвитку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року.
Інформує: Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
3. Про внесення змін до рішення ХІ сесії обласної ради VІ скликання від
27.07.2012 №114-11/12 "Про затвердження Регіональної програми здешевлення
вартості запліднення маточного поголів'я великої рогатої худоби у сільських
пунктах штучного запліднення та розширення їх мережі в Чернівецькій області
на 2012-2015 роки".
Інформує: Бойчук Б.Т. – начальник управління агропромислового виробництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
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1. Слухали:
Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року.
Інформує: Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Бабій М.О., Допіряк П.В., Захарюк В.І.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації профінансувати кошти, виділені з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2013 році на реконструкцію очисних споруд у м. Сокиряни (рішення
обласної ради від 20.09.2013 № 134-18/13).
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та
рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради.
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0.
2. Слухали:
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Бабій М.О., Захарюк В.І.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та
рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради.
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0.
3. Слухали:
Про внесення змін до рішення ХІ сесії обласної ради VІ скликання від
27.07.2012 №114-11/12 "Про затвердження Регіональної програми здешевлення
вартості запліднення маточного поголів'я великої рогатої худоби у сільських
пунктах штучного запліднення та розширення їх мережі в Чернівецькій області
на 2012-2015 роки".
Інформує: Бойчук Б.Т. – начальник управління агропромислового виробництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
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2. В зв'язку з технічною помилкою, допущеною у назві та тексті поданого
проекту рішення внести зміни відповідно до назви та тексту проекту рішення, а
саме: замість"№ 114-1/12" записати "№114-11/12".
3. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією
проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради із змінами.
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

П.Допіряк

Секретар

В.Захарюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ВИСНОВОК № 24/1
27 травня 2014 року

м. Чернівці

Про виконання обласного
бюджету за перший квартал 2014 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання обласного
бюджету за перший квартал 2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації профінансувати
кошти, виділені з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2013 році на реконструкцію очисних споруд у м. Сокиряни
(рішення обласної ради від 20.09.2013 № 134-18/13).
3. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду
сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

П.Допіряк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ВИСНОВОК № 24/2
26 травня 2014 року

м. Чернівці

Про внесення змін до
обласного бюджету на
2014 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією
проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

П.Допіряк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ВИСНОВОК № 24/3
26 травня 2014 року

м. Чернівці

Про внесення змін до рішення ХІ сесії
обласної ради VІ скликання від
27.07.2012 №114-11/12 "Про затвердження Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного
поголів'я великої рогатої худоби у сільських пунктах штучного запліднення
та розширення їх мережі в Чернівецькій області на 2012-2015 роки"
Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до рішення
ХІ сесії обласної ради VІ скликання від 27.07.2012 №114-11/12 "Про затвердження Регіональної програми здешевлення вартості запліднення маточного
поголів'я великої рогатої худоби у сільських пунктах штучного запліднення
та розширення їх мережі в Чернівецькій області на 2012-2015 роки", постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. В зв'язку з технічною помилкою, допущеною у назві та тексті поданого проекту рішення внести зміни відповідно до назви та тексту проекту рішення, а саме: замість"№ 114-1/12" записати "№114-11/12".
3. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією
проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду сесії
обласної ради із змінами.
Голова постійної комісії

П.Допіряк

