ПРОТОКОЛ № 51
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
03 червня 2014 року
10.00
м. Чернівці
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій:
Березовський М.М., Ушаков В.І., Унгурян О.М., Грушко О.І., Шкробанець
І.Д., Сафороняк В.Т., Довгань М.О.
Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Монзелевський В.Є., Затірка
В.А., Ступаков Г.Б.
Запрошені:
Дякова А.А. – в.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації.
Когутяк Я. М.– директор Департаменту екології та туризму обласної
державної адміністрації.
Ковалишин І. М. – заступник директора Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Бобенко О. М. – заступник начальника управління капітального будівництва
облдержадміністрації.
Продан П. Д. – начальник Інспекції з питань захисту прав споживачів у
Чернівецькій області.
Тонієвич О.М. – заступник начальника Дністровсько-Прутського басейнового
управління водних ресурсів.
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради.
Гавриш В. М.– заступник директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про ліміти заготівлі
лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2014 рік».
Доповідає: Когутяк Я. М. - директор Департаменту екології та
туризму обласної державної адміністрації.
2. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін
до «Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки».
Доповідає: Ковалишин Іван Михайлович – заступник директора
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
3. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання
Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
соціальної інфраструктури до 2015 року у 2013 році та внесення змін до неї»
Доповідає: Бобенко Олег Миколайович – заступник начальника
управління капітального будівництва облдержадміністрації
4. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Регіональної програми захисту прав споживачів у Чернівецькій області на
2014-2016 роки».
Доповідає: Продан Петро Дмитрович – начальник Інспекції з
питань захисту прав споживачів у Чернівецькій області
5. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Комплексної програми розвитку водного господарства та протипаводкового
захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року».
Доповідає: Тонієвич О.М. – заступник начальника ДністровськоПрутського басейнового управління водних ресурсів
6. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін
до рішення ХІ сесії обласної ради VІ- скликання від 27.07.2012 № 114-1/12
«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».
Доповідає: Федірчік Л.В. – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про передачу у
комунальну власність територіальної громади м. Чернівців об’єктів
нерухомого майна на вул. Донбасівській, 6»
Доповідає: Герман М.І. – заступник начальника управління з питань
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності
виконавчого апарату обласної ради
8. Про розгляд листа Новодністровської міської ради від 14.04.2014
року № 694 щодо забезпечення використання коштів ПАТ «Укргідроенерго»,
виділених у 2013 році на об’єкти соціального призначення Новодністровськ.
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
9. Про розгляд листа головного управління міндоходів у
Чернівецькій області від 23.04.2014 року № 1214/9/24-19-20-01-11 «Про
виконання доходної частини місцевих бюджетів за І квартал 2014 року та
перспективи виконання бюджету в цілому за 2014 рік»
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
10. Про розгляд звернення
координаційної громадської ради
Рівненської області від 24.04.2014 р. № 15 «Про зміни злодійської системи
влади в Україні»
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
11. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання
обласного бюджету за перший квартал 2014 року»
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
12. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2014 рік (в новій редакції)»
Доповідає: Дякова А.А. – в.о. директора департаменту фінансів
облдержадміністрації
13. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013
рік»

Доповідає: Гавриш В. М. – заступник директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
14. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік».
Доповідає: Гавриш В. М .– заступник директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
15. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про створення
тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення ситуації щодо
існуючого
порядку
надходження
та
використання
благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами
охорони здоров'я».
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
16.
Розгляд статутних документів комунальних установ групи
моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту,
установ освіти області, групи моніторингу, господарського обслуговування
та аудиту установ соціального захисту населення області ОКУ
«Чернівецького обласного інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності
закладів охорони здоров’я області».
Доповідає: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій
Порядок денний затверджено одноголосно.
1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про ліміти заготівлі
лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2014 рік»
Інформував: Когутяк Я. М. - директор Департаменту екології та
туризму обласної державної адміністрації.
Виступили:
Березовський М.М.
Унгурян О.М.
Вирішили:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про ліміти
заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2014 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
3. Рекомендувати департаменту екології та туризму розробити
положення щодо заготівлі лікарської сировини відповідно до чинного
законодавства.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до
«Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки».
Інформував: Ковалишин Іван Михайлович – заступник директора
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.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
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.
"За" 6-, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято.
3. Слухали:
Про розгляд
проекту рішення обласної ради «Про виконання
Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
соціальної інфраструктури до 2015 року у 2013 році та внесення змін до неї»
Інформував: Бобенко Олег Миколайович – заступник начальника
управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації

об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року у 2013 році та внесення змін
до неї» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії
обласної ради.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації створити
робочу групу з числа депутатів обласної ради із залученням працівників
управління капітального будівництва, працівників Департаменту охорони
здоров’я та цивільного захисту населення, працівників Департаменту
фінансів щодо вивчення питання по завершенню реконструкції та введення в
експлуатацію перинатального центру та прозвітувати на черговій сесії
обласної ради про проведену роботу.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
4. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми захисту прав споживачів у Чернівецькій області на 2014-2016
роки».
Інформував: Продан Петро Дмитрович – начальник Інспекції з
питань захисту прав споживачів у Чернівецькій області.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Регіональної програми захисту прав споживачів у Чернівецькій
області на 2014-2016 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
пленарного засідання сесії обласної ради.
3. Внести зміни в п.5 рішення в частині контролю за виконанням
даного рішення, а саме заступник голови - директора Департаменту фінансів
Чернівецької обласної державної адміністрації К. Крищенко замінити на
першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації
І.Рибака.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
5. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми
розвитку водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій
області на період до 2021 року»

Інформував: Тонієвич О.М. – заступник начальника ДністровськоПрутського басейнового управління водних ресурсів.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.
3. Доручити начальнику Дністровсько-Прутського басейнового
управління водних ресурсів розробити до 17.06. 2014 порядок надходження
та використання коштів .
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
6. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення ХІ сесії
обласної ради VІ- скликання від 27.07.2012 № 114-1/12 «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»
Інформував: Федірчік Л.В. – заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до рішення ХІ сесії обласної ради VІ- скликання від 27.07.2012 № 1141/12 «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» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного
засідання сесії обласної ради.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
7. Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про передачу у комунальну власність
територіальної громади м. Чернівців об’єктів нерухомого майна на вул.
Донбасівській, 6»
Інформував: Герман М.І. – заступник начальника управління з
питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної
власності виконавчого апарату обласної ради
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Використання
приміщення
здійснювати виключно для
розміщення та забезпечення функції міської рятувальної станції.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про передачу
у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців об’єктів
нерухомого майна на вул. Донбасівській, 6» та рекомендувати внести його на
розгляд пленарного засідання сесії обласної ради, доповнити його п.3
наступного змісту: «Використання приміщення здійснювати виключно для
розміщення та забезпечення функції міської рятувальної станції».
Відповідно п.3 вважати пункт 4.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
8. Слухали:
Про розгляд листа виконавчого комітету Новодністровської міської ради від
14.04.2014 року № 694 «Щодо забезпечення використання коштів ПАТ
«Укргідроенерго», виділених у 2013 році на об’єкти соціального призначення
Новодністровськ»
Інформував: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
9. Слухали:
Про розгляд листа головного управління міндоходів у Чернівецькій області
від 23.04.2014 року № 1214/9/24-19-20-01-11 «Про виконання доходної

частини місцевих бюджетів за І квартал 2014 року та перспективи виконання
бюджету в цілому за 2014 рік»
Інформував: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
10. Слухали:
Про розгляд звернення голови постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики Сокирянської районної ради
Інформував: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
11. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за перший
квартал 2014 року»
Інформував: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

12. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2014 рік (в новій редакції)»
Інформував: Дякова А.А. – в.о. директора департаменту фінансів
облдержадміністрації .
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік (в новій редакції)» пунктом 9 наступного змісту:
«Виділити фінансування на виконання заходів Комплексної програми
будівництва
реконструкції
та
модернізації
об’єктів
соціальної
інфраструктури до 2015 року за рахунок вільного залишку коштів обласного
бюджету у сумі 416 тис. грн.» та рекомендувати внести його на розгляд
пленарного засідання сесії обласної ради і внести відповідні зміни до
додатків цього рішення.
3. Враховуючи прийняття розпорядження облдержадміністрації від
29.05.2014 № 229-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції»
вилучити з додатку 5 до проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік» розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також пункт 8
вказаного проекту рішення після слів «обсягів субвенції» доповнити словами
«та від 29.05.2014 № 229-р «Про внесення змін до розподілу обсягів
субвенції» (додається).
4.
Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік» пунктом 10 наступного змісту «Пункт 7 рішення XXV
сесії обласної ради VI скликання від 11.04.2014 №18-25/14 викласти в новій
редакції «Обласній державній адміністрації з врахуванням пропозиції
депутатів обласної ради подати на розгляд чергової сесії обласної ради
проект рішення сесії про внесення змін до: порядку планування та
фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища до положення про обласний фонд
охорони навколишнього природного середовища затвердженого рішенням
XXIV обласної ради VI скликання від 25.12.2012 №182-13/12» та положення
про обласний дорожній фонд».

5. З метою виконання розпорядження голови Чернівецької обласної
ради від 02.06.2014 №83 «Про виділення коштів з цільового фонду обласної
ради» за рахунок цільового фонду виділити кошти Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту облдержадміністрації у сумі 20.0 тис. грн. для
організації проведення дев’ятого всеукраїнського дитячого фестивалю «Міні
світ краси України 2014» та внести відповідні зміни до додатків цього
рішення. (додається)
6. За рахунок зменшення обсягу резервного фонду обласного
бюджету виділити Чернівецькій обласній клінічній лікарні 100.0 тис. грн. для
проведення робіт по повірці засобів вимірювальної техніки (лист ОКУ
«Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 та внести
відповідні зміни до додатків цього рішення. (додається)
7. Погодити перерозподіл видатків по головному розпоряднику
коштів Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення
облдержадміністрації , а саме: зменшити асигнування за КФКВ 081002 «Інші
видатки по охороні здоров’я» (централізовані видатки) на 1200 тис. грн..,
збільшити на цю ж суму асигнування КМУ «Обласна дитяча клінічна
лікарня» за КФКВ 080101 «Лікарні» на 1200 тис. грн. та внести відповідні
зміни до додатків цього рішення. (додається)
8.
У зв’язку із вище викладеним пункт 9 проекту рішення сесії «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» вважати пунктом10.
9. Обласній державній адміністрації за участю директора
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації внести
зміни у положення про екологічний фонд та порядок використання коштів в
частині затвердження обласної державної адміністрації після погодження
обласною радою та профільними комісіями з питань економіки, бюджету та
інвестиції та комісією з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.
10. Обласній державній адміністрації за участю начальника управління
капітального будівництва обласної державної адміністрації внести зміни у
положення про екологічний фонд та порядок використання коштів в частині
затвердження обласної державної адміністрації після погодження обласною
радою та профільними комісіями з питань економіки, бюджету та інвестиції
та комісією з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житловокомунального господарства та надзвичайних ситуацій.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
13. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік»
Інформував: Дякова А.А. – в.о. директора департаменту фінансів
облдержадміністрації .

Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення
«Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької
області за 2013 рік» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного
засідання сесії обласної ради.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
14. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік»
Інформував: Гавриш В. М.– заступник директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
15. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії
обласної ради з вивчення ситуації щодо існуючого порядку надходження та
використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних
та фізичних осіб закладами охорони здоров'я»
Інформував: Гавриш В. М.– заступник директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2. Погодись із рішенням постійних комісій з питань охорони
здоров’я та правових питань, міжетнічних відносин, транскордонного
співробітництва та антикорупційної діяльності.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
16. Слухали:
Про розгляд статутних документів комунальних установ.
Інформував: Березовський М.М. – голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації на наступне засідання постійної комісії з питань економіки,
бюджету та інвестиції підготувати аналітичну довідку щодо правильності
формування штатів по Групі моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту, установ освіти області, Групі моніторингу
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту
населення області та
обласній комунальній установі «Чернівецького
обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики,
інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів
охорони здоров’я області».
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

В. Ушаков

________________ І.Д.Шкробанець
________________ О.М.Унгурян
________________ О.І.Грушко
________________ В.Т.Сафороняк
________________ М.О.Довгань

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/1
Про розгляд проекту рішення
«Про ліміти заготівлі лікарської
сировини
дикорослих
рослин на 2014 рік»

видів

Розглянувши листЧернівецької обласної державної адміністрації від
20.05.2014 № 01.24/18-882, заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка
Я.М. - директора Департаменту екології та туризму обласної державної
адміністрації, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про ліміти
заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2014 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/2
Про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до «Обласної
комплексної програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2013-2015
роки»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
20.05.2014 № 01-39/18-872, заслухавши та обговоривши інформацію
Ковалишина І.М. - заступника директора Департаменту соціального захисту
населення, враховуючи висновок департаменту фінансів від 15.05.2014 №
04-23/1208, а також департаменту економічного розвитку і торгівлі від
15.05.2014 року № 06/921, 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
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/3
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Комплексної
програми
будівництва,
реконструкції та модернізації
об’єктів
соціальної
інфраструктури до 2015 року у
2013 році та внесення змін до
неї»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
19.05.2014 № 01-28/18-865, заслухавши та обговоривши інформацію Бобенка
О.М.
– заступник
начальника управління капітального будівництва,
враховуючи висновок департаменту фінансів від 21.05.2014 № 01-02/710, а
також департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від
16.05.2014 року № 06/925, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
соціальної інфраструктури до 2015 року у 2013 році та внесення змін до неї» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/4

Про розгляд проекту рішення
«Про
затвердження
Регіональної програми захисту
прав
споживачів
у
Чернівецькій області на 20142016 роки»

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
19.05.2014 № 01-28/18-865, заслухавши та обговоривши інформацію Продана
П.Д. –
начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у
Чернівецькій області, враховуючи висновок департаменту фінансів від
16.12.2013 № 05-23/11/3361-1, а також департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації від 13.12.2014 № 06/2201, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Регіональної програми захисту прав споживачів у Чернівецькій
області на 2014-2016 роки» та рекомендувати внести його на розгляд
пленарного засідання сесії обласної ради.
3. Внести зміни в п.5 рішення в частині контролю за виконанням
даного рішення, а саме заступник голови - директора Департаменту фінансів
Чернівецької обласної державної адміністрації К. Крищенко замінити на
першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації
І.Рибака.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/5
Про розгляд проекту рішення
«Про
затвердження
Комплексної
програми
розвитку водного господарства
та протипаводкового захисту в
Чернівецькій області на період
до 2021 року»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
11.01.2014 № 01.24/18-20, заслухавши та обговоривши інформацію Дзюби
Я.В.
– начальника Дністровсько-Прутського басейнового управління
водних ресурсів, враховуючи висновок департаменту фінансів від 19.12.2014
№07-34/11/3413, а також департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації від 11.12.2014 № 06/2188, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Комплексної програми розвитку водного господарства та
протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/6

Про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до рішення ХІ
сесії обласної ради VІ- скликання
від 27.07.2012 № 114-1/12 «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»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
20.05.2014 № 01.28/18-871, заслухавши та обговоривши інформацію Федірчік
Л.В.
– заступника директора Департаменту-начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, враховуючи
висновок департаменту фінансів від 21.03.2014 №07-34/10/711, а також
департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від
20.03.2014 № 06/448, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до рішення ХІ сесії обласної ради VІ- скликання від 27.07.2012 № 114-1/12
«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» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/7
Про розгляд проекту рішення
«Про передачу у комунальну
власність територіальної громади
м. Чернівців об’єктів нерухомого
майна на вул. Донбасівській, 6»
Розглянувши лист Чернівецької міської ради від 301.01.2013 №
01/02-11/89, заслухавши та обговоривши інформацію Германа М.І.
–
заступника начальника управління з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
враховуючи висновок постійної комісії з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
від 11.04.2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Використання
приміщення
здійснювати виключно
для
розміщення та забезпечення функції міської рятувальної станції.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про передачу
у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців об’єктів
нерухомого майна на вул. Донбасівській, 6» та рекомендувати внести його на
розгляд пленарного засідання сесії обласної ради, доповнити його п.3
наступного змісту: «Використання приміщення здійснювати виключно для
розміщення та забезпечення функції міської рятувальної станції».
Відповідно п.3 вважати пункт 4.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/8
Про розгляд листа виконавчого
комітету
Новодністровської
міської ради від 14.04.2014 року №
694
«Щодо
забезпечення
використання
коштів
ПАТ
«Укргідроенерго», виділених у 2013
році на об’єкти соціального
призначення Новодністровськ»
Розглянувши лист виконавчого комітету Новодністровської міської
ради від 14.04.2014 № 694 «Щодо забезпечення використання коштів ПАТ
«Укргідроенерго», виділених у 2013 році на об’єкти соціального призначення
Новодністровськ», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/9
Про розгляд листа головного
управління
міндоходів
у
Чернівецькій
області
від
23.04.2014 року № 1214/9/24-1920-01-11
«Про
виконання
доходної частини місцевих
бюджетів за І квартал 2014
року
та
перспективи
виконання бюджету в цілому
за 2014 рік»
Розглянувши лист головного управління міндоходів у Чернівецькій
області від 23.04.2014 № 1214/9/24-19-20-01-11 «Про виконання доходної
частини місцевих бюджетів за І квартал 2014 року та перспективи виконання
бюджету в цілому за 2014 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/10
Про розгляд звернення голови
постійної
комісії
з
питань
соціально-економічного розвитку
та
регуляторної
політики
Сокирянської районної ради
Розглянувши звернення голови постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики Сокирянської районної
ради, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/11
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання обласного
бюджету за перший квартал
2014 року»
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 19.05.2014 №
01.19/18-866, враховуючи висновки постійних комісій обласної ради,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/12
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
обласного бюджету на 2014 рік
(в новій редакції)»
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 20.05.2014 №
01.19/18-884, враховуючи висновки постійних комісій обласної ради,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік (в новій редакції)» пунктом 9 наступного змісту:
«Виділити фінансування на виконання заходів Комплексної програми
будівництва
реконструкції
та
модернізації
об’єктів
соціальної
інфраструктури до 2015 року за рахунок вільного залишку коштів обласного
бюджету у сумі 416 тис. грн.» та рекомендувати внести його на розгляд
пленарного засідання сесії обласної ради і внести відповідні зміни до
додатків цього рішення.
3. Враховуючи прийняття розпорядження облдержадміністрації від
29.05.2014 № 229-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції»
вилучити з додатку 5 до проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік» розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості

теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також пункт 8
вказаного проекту рішення після слів «обсягів субвенції» доповнити словами
«та від 29.05.2014 № 229-р «Про внесення змін до розподілу обсягів
субвенції» (додається).
4.
Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік» пунктом 10 наступного змісту «Пункт 7 рішення XXV
сесії обласної ради VI скликання від 11.04.2014 №18-25/14 викласти в новій
редакції «Обласній державній адміністрації з врахуванням пропозиції
депутатів обласної ради подати на розгляд чергової сесії обласної ради
проект рішення сесії про внесення змін до: порядку планування та
фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища до положення про обласний фонд
охорони навколишнього природного середовища затвердженого рішенням
XXIV обласної ради VI скликання від 25.12.2012 №182-13/12» та положення
про обласний дорожній фонд».
5. З метою виконання розпорядження голови Чернівецької обласної
ради від 02.06.2014 №83 «Про виділення коштів з цільового фонду обласної
ради» за рахунок цільового фонду виділити кошти Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту облдержадміністрації у сумі 20.0 тис. грн. для
організації проведення дев’ятого всеукраїнського дитячого фестивалю «Міні
світ краси України 2014» та внести відповідні зміни до додатків цього
рішення. (додається)
6. За рахунок зменшення обсягу резервного фонду обласного
бюджету виділити Чернівецькій обласній клінічній лікарні 100.0 тис. грн. для
проведення робіт по повірці засобів вимірювальної техніки (лист ОКУ
«Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 та внести
відповідні зміни до додатків цього рішення. (додається)
7. Погодити перерозподіл видатків по головному розпоряднику
коштів Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення
облдержадміністрації , а саме: зменшити асигнування за КФКВ 081002 «Інші
видатки по охороні здоров’я» (централізовані видатки) на 1200 тис. грн..,
збільшити на цю ж суму асигнування КМУ «Обласна дитяча клінічна
лікарня» за КФКВ 080101 «Лікарні» на 1200 тис. грн. та внести відповідні
зміни до додатків цього рішення. (додається)
8.
У зв’язку із вище викладеним пункт 9 проекту рішення сесії «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» вважати пунктом10.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/13
Про розгляд проекту рішення
обласної ради «Про виконання
Програми
економічного
і
соціального
розвитку
Чернівецької області за 2013
рік»

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
28.05.2014
№ 01-20/18-947, заслухавши та обговоривши інформацію
Гавриша В.М. - заступника директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації, враховуючи висновки постійних комісій
обласної ради, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення
«Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької
області за 2013 рік» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного
засідання сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/14
Про розгляд проекту рішення
обласної ради «Про Програму
економічного і соціального
розвитку Чернівецької області
на 2014 рік»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
28.05.2014 № 01-20/18-947, заслухавши та обговоривши інформацію Гавриша
В.М. - заступника директора департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, враховуючи висновки постійних комісій обласної
ради, 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 2014 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/15
Про розгляд проекту рішення «Про
створення тимчасової контрольної
комісії обласної ради з вивчення
ситуації щодо існуючого порядку
надходження та використання
благодійних
(добровільних)
внесків і пожертв від юридичних
та
фізичних
осіб
закладами
охорони здоров'я»
Розглянувши висновок
постійної комісії з правових питань,
міжетнічних відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної
діяльності «Про розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я та
цивільного захисту населення облдержадміністрації щодо заборони
отримання лікувальними закладами благодійних внесків від 11.03.2014 року,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодись із рішенням постійних комісій з питань охорони
здоров’я та правових питань, міжетнічних відносин, транскордонного
співробітництва та антикорупційної діяльності.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

03 червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 51/16
Про розгляд статутних документів
комунальних установ

Розглянувши статутні документи
обласних комунальних установ,
засновником яких є Чернівецька обласна рада, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
на наступне засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та
інвестиції підготувати аналітичну довідку щодо правильності формування
штатів по Групі моніторингу системи освіти, господарського обслуговування
та аудиту, установ освіти області, Групі моніторингу господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області та
обласній комунальній установі «Чернівецького обласного інформаційноаналітичного центру медичної статистики, інженерно-технічного та
фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області».

Голова постійної комісії

М. Березовський

