
 

У К Р А Ї Н А 

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

енергетичного комплексу 
 

Протокол № 37 
засідання постійної комісії 

 
22 січня 2015 р. м. Чернівці 
11.00 каб.418 

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

Члени комісії: 
Герасимов С.Л., Шешур Я.М. 
 

Відсутні: Лунін С.С., Кілару О.Р., Миндреску М.О., Федорович Ф.К. 
 

Запрошені:  
Порайко Ніна Миколаївна – заступник директора – начальник управління з 
питань регуляторної, промислової політики та розвитку підприємництва 
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Базюк Оксана Павлівна -  
Терновецький Степан Іванович – заступник голови Федерації роботодавців 
Буковини. 
Журавльов Андрій Юрійович – заступник голови Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 
Лека Олексій Миколайович – виконавчий директор Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 
Ляхович Василь Миколайович – президент Чернівецької торгово-промислової 
палати. 
Батракова Наталя Борисівна – виконавчий директор центру громадської 
активності "Синергія". 
Гусак Наталія Борисівна – голова ГО "народний порядок". 
Бірклі Олександр Олексійович – голова ГС "Народний порядок". 
Грицюк Єрнест Оттович – викладач Чернівецького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
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Круглянко Андрій Вікторович - викладач Чернівецького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
Гут Любов Василівна - викладач Чернівецького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 
Ковалюк Богдан Іванович – викладач Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича. 
Вардеванян Вардан Альбертович - викладач Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича. 
Ткач Євген Вікторович - викладач Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича. 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 
Порядок денний: 

1. Про обговорення Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки. 

Інформує: Порайко Ніна Миколаївна – заступник директора – 
начальник управління з питань регуляторної, промислової політики та 
розвитку підприємництва Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
1. Слухали: Інформацію заступника директора – начальника 

управління з питань регуляторної, промислової політики та розвитку 
підприємництва Департаменту економіки обласної державної адміністрації 
Порайко Н.М. про Регіональну програму розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки. 

Виступили: Фочук С.Г., Шешур Я.М., Кирилюк М.В., Шевчук В.М., 
Герасимов С.Л., Батракова Н.Б., Гусак Н.Б., Бірклі О.О., Ляхович В.М., 
Терновецький С.І., Ткач Є.В., Ковалюк Б.І., Варданян В.А. 

Вирішили: рекомендації комісії додається. 
 
 
 

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-
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

22 січня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про обговорення Регіональної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій області 
на 2015-2016 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора – 

начальника управління з питань регуляторної, промислової політики та 
розвитку підприємництва Департаменту економіки обласної державної 
адміністрації Порайко Н.М. про Регіональну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати: 
2.1. Департаменту економічного розвитку обласної державної 

адміністрації підготувати: 
2.1.1. Аналітичну інформацію депутатам постійної комісії про 

суперечності в законодавстві щодо розвитку малого і середнього 
підприємництва. 

2.1.2. Опрацювати запропоновані зміни та доповнення до 
вищезазначеної програми та подати на розгляд чергового засідання постійної 
комісії для подальшого затвердження на сесії обласної ради. 

2.2. Чернівецькій торгово-промисловій палаті провести засідання 
круглого столу із залученням юристів для надання вичерпної відповіді 
підприємцям щодо: 

2.2.1. Змін в законодавстві у зв'язку із підписанням Угоди з ЄС. 
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2.2.2. Стану сертифікації виробленої продукції для експорту її за 

кордон та її конкурентоспроможності на ринках Європи. 
3. Рекомендувати Чернівецькій торгово-промисловій палаті 

розмістити на своєму веб-сайті контактні телефони для надання юридичних 
консультацій з вищезазначених проблем. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
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