
ПРОТОКОЛ № 58 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

20 листопада 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.,  
Ступаков Г. Б., Монзелевський В. Є., Сафроняк В. Т.,Затірка В. А.,  
Шкробанець І. Д. 

 
Відсутні члени комісії: Галиць Г. К., Довгань М. О.,  

 
Запрошені: 
Пушко-Цибуляк Є. М. – директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік». 

Доповідає: Пушко-Цибуляк Є. М - директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

1. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік».  

Інформував: Пушко-Цибуляк Є. М - директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Вирішили:  

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
16.10.2014 № 1006-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів України», згідно з яким 
обласному бюджету Чернівецької області зменшується обсяг субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких 



нечистот (КФК 250328) на 7 360,2 тис.грн., внести відповідні зміни до 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» та 
додатків до нього. 

 
3. Погодити внесення зміни до розподілу обсягів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 2014 рік 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, шляхом зменшення її обсягу по обласному 
бюджету на 254,47025 тис.грн. та розподілу зазначеної суми субвенції між 
районними та міськими (міст обласного значення) бюджетами. Врахувати 
зазначене при внесенні змін до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

 
 
4. У зв’язку з прийняттям Глибоцькою районною радою рішення від 

07.11.2014 № 132-32/14 «Про внесення змін до рішення районної ради  
№ 1-22/14 від 31.01.2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік»», згідно з 
яким обласному бюджету передбачено цільову субвенцію з Глибоцького 
районного бюджету для здійснення робіт з консервації будівництва школи в 
с.Йорданешти Глибоцького району в сумі 200 тис.грн., внести відповідні 
зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» та додатків до нього. 

 
5. Погодити внесення змін до доходної і видаткової частини 

обласного бюджету в частині збільшення їх обсягу на суму понадпланових 
надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в сумі 579,4 тис. гривень. Вказані кошти залишити 
нерозподіленими на рівні Департаменту фінансів облдержадміністрації до 
прийняття сесією обласної ради рішення внесення змін до переліку 
природоохоронних заходів, на які вони будуть спрямовані. Врахувати 
зазначене при внесенні змін до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

 
 
6. Виключити п.8 та п.9 проекту рішення «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2014 рік». 
 

  



7. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік» з урахуванням вищезазначених змін 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

 "За" 8-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 
 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 

 

 ______________ І.Д.Шкробанець  
 ______________ О.М.Унгурян  
 ______________ О.І.Грушко  
 ______________ В.Т.Сафроняк  
 ______________Г.Б.Ступаков  
 ______________В.А. Затірка  
 ______________В.Є. Монзелевський 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 20 листопада 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 58/1 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік»  

 
 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

17.11.2014 №01.19/18-1942, заслухавши та обговоривши інформацію 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Пушко-
Цибуляк Є.М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

16.10.2014 № 1006-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів України», згідно з яким 
обласному бюджету Чернівецької області зменшується обсяг субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот (КФК 250328) на 7 360,2 тис.грн., внести відповідні зміни до 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» та 
додатків до нього. 

3. Погодити внесення зміни до розподілу обсягів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 2014 рік 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, шляхом зменшення її обсягу по обласному 
бюджету на 254,47025 тис.грн. та розподілу зазначеної суми субвенції між 
районними та міськими (міст обласного значення) бюджетами. Врахувати 
зазначене при внесенні змін до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

4. У зв’язку з прийняттям Глибоцькою районною радою рішення від 
07.11.2014 № 132-32/14 «Про внесення змін до рішення районної ради  
№ 1-22/14 від 31.01.2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік»», згідно з 
яким обласному бюджету передбачено цільову субвенцію з Глибоцького 
районного бюджету для здійснення робіт з консервації будівництва школи в 
с.Йорданешти Глибоцького району в сумі 200 тис.грн., внести відповідні 
зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік» та додатків до нього. 

5. Погодити внесення змін до доходної і видаткової частини 
обласного бюджету в частині збільшення їх обсягу на суму понадпланових 
надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в сумі 579,4 тис. гривень. Вказані кошти залишити 
нерозподіленими на рівні Департаменту фінансів облдержадміністрації до 
прийняття сесією обласної ради рішення внесення змін до переліку 
природоохоронних заходів, на які вони будуть спрямовані. Врахувати 
зазначене при внесенні змін до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

6. Виключити п.8 та п.9 проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік». 

7. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік» з урахуванням вищезазначених змін 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
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