
 

У К Р А Ї Н А 

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

енергетичного комплексу 
 

Протокол № 35 
засідання постійної комісії 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 
14.00 Мала зала 

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

Члени комісії: 
Кілару О.Р., Шешур Я.М. 
 

Відсутні: Герасимов С.Л., Лунін С.С., Миндреску М.О., Федорович Ф.К. 
 

Запрошені:  
Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора - начальник управління 
фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної 
держаної адміністрації. 
Бузинський Микола Дмитрович – голова Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області. 
Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського господарства. 
Воробчук Василь Дмитрович – депутат обласної ради. 
Вишневська Лілія Олександрівна – генеральний директор ТОВ "Виробничо-
комерційна фірма "Балакком". 
Попович Дмитро Миколайович – керуючий санацією ДП "Дослідне 
господарство "Центральне". 
Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 
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Порядок денний: 

1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора-

начальник управління фінансів соціальної сфери та органів влади 
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: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора-

начальник управління фінансів соціальної сфери та органів влади 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про розгляд листа Регіонального фонду підтримки підприємництва 

по Чернівецькій області щодо делегування представника від обласної ради в 
Наглядовій раді Фонду. 

Інформує: Бузинський Микола Дмитрович – голова Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про розгляд установчих та організаційно-розпорядчих документів 

Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 
Інформує: Бузинський Микола Дмитрович – голова Регіонального 

фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про розгляд звернення Вижницької районної ради та Вижницької 

районної державної адміністрації щодо ситуації, яка склалася на ринку 
лісосировини. 

Інформують: Ковальський Анатолій Йосипович – начальник 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 

Воробчук Василь Дмитрович – депутат обласної ради. 
Інформація до 7 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про розгляд звернення ТОВ "Виробничо-комерційна фірма 

"Балакком". 
Інформує: Вишневська Лілія Олександрівна – генеральний директор 

ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Балакком". 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
7. Про розгляд звернення ДП "Дослідне господарство "Центральне". 
Інформує: Попович Дмитро Миколайович – керуючий санацією  

ДП "Дослідне господарство "Центральне". 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
8. Про план роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Інформує: Кирилюк Марина Василівна – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
9. Про план роботи обласної ради на 2015 рік. 
Інформує: Кирилюк Марина Василівна – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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1. Слухали: Інформацію заступника директора-начальника управління 

фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Інформацію заступника директора-начальника управління 
фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., Шешур Я.М., 
Шевчук В.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали: Інформацію голови Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Чернівецькій області Бузинського М.Д. про розгляд листа 
Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області 
щодо делегування представника від обласної ради в Наглядовій раді Фонду. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію голови Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Чернівецькій області Бузинського М.Д. про розгляд 
установчих та організаційно-розпорядчих документів Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали: Інформацію начальника Чернівецького обласного 

управління лісового та мисливського господарства Ковальського А.Й. про 
розгляд звернення Вижницької районної ради та Вижницької районної 
державної адміністрації щодо ситуації, яка склалася на ринку лісосировини. 

Виступили: Воробчук В.Д., Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., 
Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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6. Слухали: Інформацію генерального директора ТОВ "Виробничо-

комерційна фірма "Балакком" Вишневської Л.О. про проблеми в роботі 
підприємства, викликані змінами в законодавстві України. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Фочук С.Г., Шешур Я.М., 
Шевчук В.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали: Інформацію керуючого санацією ДП "Дослідне 

господарство "Центральне" Поповича Д.М. про ситуацію довкола земель  
ДП "Дослідне господарство "Центральне". 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Кирилюк М.В. про 

план роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Виступили: Кілару О.Р., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Кирилюк М.В. про 

план роботи обласної ради на 2015 рік. 
Виступили: Кілару О.Р., Шевчук В.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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2014 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– заступника директора-начальника управління фінансів соціальної сфери та 
органів влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету за 9 місяців 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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– заступника директора-начальника управління фінансів соціальної сфери та 
органів влади 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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд листа Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області щодо делегування 
представника від обласної ради до 
Наглядової ради Фонду 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Бузинського Миколи 

Дмитровича – голови Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області про делегування представника від обласної ради до 
Наглядової ради Фонду, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Делегувати від обласної ради до Наглядової ради Регіонального 

фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області першого 
заступника голови обласної ради Курка Ярослава Степановича . 

 
 
 

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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд установчих та 
організаційно-розпорядчих 
документів Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Бузинського Миколи 

Дмитровича – голови Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області про установчі та організаційно-розпорядчі документи 
Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області, 
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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради та Вижницької районної 
державної адміністрації щодо ситуації, 
яка склалася на ринку лісосировини 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Ковальського Анатолія 

Йосиповича – начальника Чернівецького обласного управління лісового та 
мисливського господарства про звернення Вижницької районної ради та 
Вижницької районної державної адміністрації щодо ситуації, яка склалася на 
ринку лісосировини, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради VI скликання заслухати на 

черговому пленарному засіданні інформацію начальника Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства  
Ковальського А.Й. щодо стану лісової галузі та забезпечення лісопереробних 
підприємств області лісосировиною. 

 
 
 

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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення ТОВ "Виробничо-
комерційна фірма "Балакком" 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Вишневської Лілії 

Олександрівни – генерального директора ТОВ "Виробничо-комерційна фірма 
"Балакком" про проблеми в роботі підприємства, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити голові обласної ради звернутися до Національного банку 

України щодо внесення змін до Постанови НБУ від 20.08.2014 №515 "Про 
врегулювання ситуації на валютному ринку України" в частині зобов'язання 
продажу на міжбанківському валютному ринку України вирученої іноземної 
валюти. 

3. Рекомендувати сесії обласної ради VI скликання заслухати на 
черговому пленарному засіданні інформацію голови правління ПАТ ЕК 
"Чернівціобленерго" Шекети О.М. щодо ситуації , яка склалася у зв'язку з 
плановими та позаплановими відключеннями електроенергії в області. 

 
 

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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення ДП "Дослідне 
господарство "Центральне" 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поповича Дмитра 

Миколайовича – керуючого санацією ДП "Дослідне господарство 
"Центральне" щодо ситуації довкола орних земель господарства, 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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про план роботи постійної комісії 
на 2015 рік 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії на  

2015 рік, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

План роботи постійної комісії обласної ради з питань регуляторної 
політики, розвитку підприємництва, туризму та паливно-енергетичного 
комплексу на 2015 рік затвердити (додається). 

 
 
 

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 

 
12 грудня 2014 р. м. Чернівці 

 
Про план роботи обласної ради 
 на 2015 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк Марини Василівни – 

голови постійної комісії про план роботи Чернівецької обласної ради на  
2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Чернівецької обласної ради на 2015 рік". 
 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
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