
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 
 

Протокол № 30 
засідання постійної комісії 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 
15.00 мала зала 

 
Присутні:  
Кирилюк М.В. – голова постійної комісії. 
Фочук С.Г. – секретар постійної комісії. 
 

Члени комісії: 
Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Шешур Я.М.  
 

Відсутні: Лунін С.С., Миндреску М.О., Шевчук В.М. 
 

Запрошені:  
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів обласної 
держаної адміністрації. 
Бурката Людмила Миколаївна – начальник координаційно-моніторингового 
управління Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області. 
Лелюк Оксана Василівна – заступник директора Департаменту екології та 
туризму обласної державної адміністрації. 
Павлюк Андрій Володимирович – в.о. директора Департаменту 
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації. 
Резнік Євгеній Анатолійович – начальник управління інфраструктури-
начальник відділу енергетики та енергозбереження Департаменту 
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації. 
Маляр Анатолій Сафронович – начальник Чернівецького територіального 
представництва Національної комісії регулювання електроенергетики 
України. 
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
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Порядок денний: 

 
1. Про виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про лист Новодністровської міської ради щодо забезпечення 

використання коштів ПАТ "Укргідроенерго", виділених у 2013 році на 
об’єкти соціального призначення міста Новодністровськ. 

Інформує: Кирилюк Марина Василівна – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про інформацію Головного управління Міндоходів у Чернівецькій 

області щодо виконання доходної частини державного та місцевих бюджетів 
за І квартал 2014 року та перспективи виконання бюджету вцілому за 2014 
рік. 

Інформує: Бурката Людмила Миколаївна – начальник координаційно-
моніторингового управління Головного управління Міндоходів у Чернівецькій 
області. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 10 хв. 
5. Про ситуацію на ринку туристичних послуг та проблеми, які 

перешкоджають залученню інвестицій в туристичну галузь області. 
Інформує: Лелюк Оксана Василівна – директор Департаменту 

екології та туризму обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 10 хв. 
6. Про механізм формування тарифів на енергоносії. 
Інформує: Резнік Євгеній Анатолійович – заступник начальника 

управління інфраструктури-начальник відділу енергетики та 
енергозбереження Департаменту інфраструктури, містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації. 

Маляр Анатолій Сафронович – начальник Чернівецького 
територіального представництва Національної комісії регулювання 
електроенергетики України. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 10 хв. 
 
1. Слухали: заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за І 
квартал 2014 року. 
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Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Федорович Ф.К.,  

Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Кирилюк М.В., Фочук С.Г., 
Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
3. Слухали: Інформації голови постійної комісії Кирилюк М.В. про 

лист Новодністровської міської ради щодо забезпечення використання 
коштів ПАТ "Укргідроенерго", виділених у 2013 році на об’єкти соціального 
призначення міста Новодністровськ. 

Виступили: Чобан Ю.І., Кілару О.Р., Кирилюк М.В., Федорович Ф.К., 
Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
4. Слухали: Інформацію начальника координаційно-моніторингового 

управління Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області 
Буркатої Л.М. про виконання доходної частини державного та місцевих 
бюджетів за І квартал 2014 року та перспективи виконання бюджету вцілому 
за 2014 рік. 

Виступили: Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Кирилюк М.В., Фочук С.Г., 
Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
5. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту екології 

та туризму обласної державної адміністрації Лелюк О.В. про ситуацію на 
ринку туристичних послуг та проблеми, які перешкоджають залученню 
інвестицій в туристичну галузь області. 

Виступили: Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Кирилюк М.В., Фочук С.Г., 
Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
6. Слухали: Інформації в.о. директора Департаменту інфраструктури, 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
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обласної державної адміністрації Павлюка А.В. і начальника Чернівецького 
територіального представництва Національної комісії регулювання 
електроенергетики України Маляра А.С. про механізм формування тарифів 
на енергоносії. 

Виступили: Резнік Є.А., Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Кирилюк М.В., 
Фочук С.Г., Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
 
Секретар комісії С.Фочук 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про виконання обласного бюджету 
за І квартал 2014 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича – 

заступника директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2014 року, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Головному управлінню Державної казначейської 

служби України у Чернівецькій області підготувати та подати до обласної 
ради інформацію щодо стану заборгованості по соціальних виплатах, які 
здійснюються пенсійним фондом, фондом соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності і фондом соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за перший 
квартал 2014 року. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про виконання 
обласного бюджету за І квартал 2014 року". 

 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича – 

заступника директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2014 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 2014 рік". 
 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про лист Новодністровської міської ради 
щодо забезпечення використання коштів 
ПАТ "Укргідроенерго", виділених у 2013 
році на об’єкти соціального призначення 
міста Новодністровськ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк М.В. – голови 

постійної комісії про лист Новодністровської міської ради щодо забезпечення 
використання коштів ПАТ "Укргідроенерго", виділених у 2013 році на 
об’єкти соціального призначення міста Новодністровськ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію Головного управління 
Міндоходів у Чернівецькій області щодо 
виконання доходної частини державного 
та місцевих бюджетів за І квартал 2014 
року та перспективи виконання бюджету 
вцілому за 2014 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк М.В. – голови 

постійної комісії про інформацію Головного управління Міндоходів у 
Чернівецькій області щодо виконання доходної частини державного та 
місцевих бюджетів за І квартал 2014 року та перспективи виконання 
бюджету вцілому за 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про ситуацію на ринку туристичних 
послуг та проблеми, які 
перешкоджають залученню інвестицій 
в туристичну галузь області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Лелюк О.В. – заступника 

директора Департаменту екології та туризму обласної державної 
адміністрації про ситуацію на ринку туристичних послуг та проблеми, які 
перешкоджають залученню інвестицій в туристичну галузь області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту екології та туризму обласної 

державної адміністрації: 
- виокремити проблеми, які перешкоджають залученню інвестицій в 

туристичну галузь області; 
- сформувати протягом місяця стратегію реалізації промоційної 

діяльності з метою залучення туристичних потоків до Чернівецької області. 
- зібрану інформацію в термін до серпня поточного року подати на 

розгляд постійної комісії. 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 травня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про механізм формування тарифів на 
енергоносії 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Павлюка А.В. – в.о. директора 

Департаменту інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації та Маляра А.С. 
– начальника Чернівецького територіального представництва Національної 
комісії регулювання електроенергетики України про механізм формування 
тарифів на енергоносії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти звернення до 

Верховної Ради України щодо перегляду ставок приєднання до електромереж 
суб’єктів господарювання та фізичних осіб. 

 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
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