ПРОТОКОЛ № 61
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
22 січня 2015 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., Затірка В.А.,
Довгань М.О., Сафороняк В.Т.
Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Шкробанець І.Д., Ступаков Г.Б.,
Монзелевський В.Є.
Запрошені:
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради.
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.
Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації.
Заверуха Володимир Михайлович – начальник Управління регіонального
розвитку містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
Парайко Ніна Миколаївна – в.о. директора Департаменту економічного
розвитку обласної державної адміністрації.
Гавриш Володимир Михайлович – заступник директора Департаментуначальник управління економічного і соціального розвитку Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Мельничук Віталій Кузьмич – голова постійної комісії з питань праці та
соціального захисту населення.
Герман Михайло Ілліч – заступник начальника управління - начальник
відділу обліку використання та приватизації майна виконавчого апарату
обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму із
забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки».
Доповідач: Герман Михайло Ілліч – заступник начальника управління –
начальник відділу обліку використання та приватизації майна виконавчого
апарату обласної ради.
2. Про повторний розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову
програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2018
роки» із змінами та доповненнями.
Доповідач: Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови
обласної ради
3. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на
2013-2014 роки та затвердження Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки».
Доповідач: Парайко Ніна Миколаївна – в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік.
Доповідач: Гавриш Володимир Михайлович – заступник директора
Департаменту- начальник управління економічного і соціального розвитку
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.
5. Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунального
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»».
Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
6. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання
одноразових грошових допомог окремим категоріям громадян, які
проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2013-2015 роки» в новій редакції».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник
Департаменту соціального захисту населення обласної
адміністрації..

директора
державної

7. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від
26.12.2014 №.01.49-18/4562 «Про виділення коштів з обласного бюджету у
2015 році на виконання Комплексної програми оновлення містобудівної
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки».
Доповідач: Заверуха Володимир Михайлович – начальник Управління
регіонального розвитку містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації.
8. Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від
19.12.2014 №С02-117/333 «Про передбачення коштів у 2015 році на сплату
членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
9. Про розгляд звернення народного депутата України В.Балоги від
27.12.2014 №48-374/2.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
10. Про розгляд листа Герцаївської районної адміністрації від 12.01.2015
№03-14/93 «Про погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася
станом на 01.01.2015р.».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
11. Про розгляд листа комунальної установи «Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка» від 20.02.2015 №36 «Про
фінансове забезпечення функціонування лікувальної установи на 2015 рік».
Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

12. Про розгляд листа Футбольно-спортивного клубу «Буковина» від
19.01.2015 №123 «Про фінансову допомогу в розмірі 500 тис.грн. для участі
ФСК «Буковина» (Чернівці) у Чемпіонаті Україна серед команд першої ліги».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
13. Про розгляд листа Вижницької районної ради від 21.01.2015
№02.30/15.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
14. Про обласний бюджет на 2015 рік.
Доповідач: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
15. Розгляд проекту Звернення депутатів Чернівецької обласної ради до
Президента України, Прем’єр-міністра України та Верховної Ради України
щодо
недопустимості
руйнування
фінансової
основи
місцевого
самоврядування в Україні.
Доповідач: Мельничук Віталій Кузьміч – депутат обласної ради.
16. Про розгляд Звернення заступника головного лікаря Центру СНІДу
Юдицького В.В.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Порядок денний затверджено одноголосно.
1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму із
забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки».
Інформував: Герман Михайло Ілліч – заступник начальника
управління – начальник відділу обліку використання та приватизації майна
виконавчого апарату обласної ради.
Виступили:
Березовський М.М.

Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 20152017 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.

Слухали:

Про повторний розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову
програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2018
роки» із змінами та доповненнями.
Інформував: Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови
обласної ради.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Змінити назву програми на «Комплексну програму «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду – ІІІ на 2015-2018 роки».
3. Проект рішення доповнити наступним змістом: «Запропонувати
районним радам та районним державним адміністраціям визначити перелік
об’єктів, на які будуть спрямовані кошти зазначеної програми для
подальшого внесення змін до неї із затвердженням на черговій сесії обласної
ради».
4. Програму доповнити: Додатком №3 «Показники продукту
комплексної програми», Додатком №2 «Напрями діяльності та заходи
Програми», та Додатком №4 «Ресурсне забезпечення Програми»
(додаються).
5. В зв’язку із збільшенням коштів на фінансування по проектах з
аграрної кооперації для області від ЄС/ПРООН з 960000 грн. до 2560000 грн.
замінити Додаток №1 «Джерела фінансування Програми» в новій редакції
(додається).
6. Виконання інвестиційних програм з місцевих бюджетів даної
програми здійснюватиметься згідно з останньою редакцією Бюджетного
кодексу України зі змінами.
7. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Обласну
цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на
2015-2018 роки» із змінами та доповненнями та рекомендувати внести його
на розгляд чергової сесії обласної ради.

"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
3.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
розвитку малого і середнього підприємства у Чернівецькій області на 20132014 роки та затвердження Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємства у Чернівецькій області на 2015-2016 роки».
Інформував: Парайко Ніна Миколаївна – в.о. директора
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту економічного розвитку обласної державної
адміністрації доопрацювати та внести відповідні зміни до запропонованого
проекту рішення «Про виконання Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 роки та
затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки» та подати на
розгляд наступного засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестиції.
"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
4. Слухали:
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік.
Інформував: Гавриш Володимир Михайлович – заступник
директора Департаменту- начальник управління економічного і соціального
розвитку Департаменту економічного розвитку обласної державної
адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту економічного розвитку обласної державної
адміністрації доопрацювати та внести відповідні зміни до запропонованого
проекту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2015 рік» та подати на розгляд наступного засідання
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції.

"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
5. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунального
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»».
Інформував: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І.
Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Повернутись до розгляду проекту рішення «Про реорганізацію
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір»
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»» по завершенню
роботи комісії «Щодо доцільності функціонування комунальних обласних
позашкільних оздоровчих закладів, як окремих структур, які знаходяться на
території Чернівецької області».
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
6. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання
одноразових грошових допомог окремим категоріям громадян, які
проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2013-2015 роки» в новій редакції».
Інформував: Півень Юрій Йосипович – заступник
Департаменту соціального захисту населення обласної
адміністрації.

директора
державної

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог окремим
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок
коштів
«Обласної
комплексної
програми
соціальної
підтримки

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 рр.» в новій
редакції» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
7. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від
26.12.2014 №.01.49-18/4562 «Про виділення коштів з обласного бюджету у
2015 році на виконання Комплексної програми оновлення містобудівної
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки».
Інформував: Заверуха Володимир Михайлович – начальник
Управління регіонального розвитку містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити обласній державній адміністрації через Департамент
фінансів обласної державної адміністрації за результатами виконання
обласного бюджету за перший квартал 2015 року передбачити фінансування
Комплексної програми оновлення містобудівної документації Чернівецької
області на період 2008-2016 роки.
"За" 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
8. Слухали:
Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від
19.12.2014 №С02-117/333 «Про передбачення коштів у 2015 році на сплату
членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад».
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради передбачити
кошти для сплати членських внесків до Української асоціації районних та
обласних рад у сумі 27140 грн. на 2015 рік за рахунок фінансування заходів
регіональної програми «Відзначення державних, регіональних та

професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Чернівецькою
областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки».
"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
9. Слухали:
Про розгляд звернення народного депутата України В.Балоги від
27.12.2014 №48-374/2.
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – 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 листа Герцаївської районної адміністрації від 12.01.2015
№03-14/93 «Про погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася
станом на 01.01.2015р.».
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Ушаков В.І., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації та Департаменту екології та туризму обласної державної
адміністрації включити до переліку природоохоронних заходів для
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2015 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 для
погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по проекту
«Реконструкція очисних споруд Герцаївської центральної районної лікарні»,
яка утворилася станом на 01.01.2015 року.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
11. Слухали:

Про розгляд листа комунальної установи «Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка» від 20.02.2015 №36 «Про
фінансове забезпечення функціонування лікувальної установи на 2015 рік».
Інформував
Андрієць
Оксана
Анатоліївна
–
директор
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації внести узгоджені пропозиції щодо
фінансового забезпечення зазначеного закладу з огляду на отримання
останнім додаткових асигнувань.
3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної
державної адміністрації внести відповідні зміни до обласного бюджету на
2015 рік та направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
12. Слухали:
Про розгляд листа Футбольно-спортивного клубу «Буковина» від
19.01.2015 №123 «Про фінансову допомогу в розмірі 500 тис.грн. для участі
ФСК «Буковина» (Чернівці) у Чемпіонаті Україна серед команд першої ліги».
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І.
Вирішили:
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
4.
Доручити Департаменту фінансів та управлінню молоді та спорту
обласної державної адміністрації спільно розглянути лист Футбольноспортивного клубу «Буковина» від 19.01.2015 №123 «Про фінансову
допомогу в розмірі 500 тис.грн. для участі ФСК «Буковина» (Чернівці) у
Чемпіонаті України серед команд першої ліги» внести узгоджені пропозиції
щодо позитивного вирішення порушеного питання .
2. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.
1.

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

13.Слухали:
Про розгляд листа Вижницької районної ради від 21.01.2015
№02.30/15.
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – 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
адміністрації та Департаменту охорони здоров’я обласної
адміністрації розглянути лист Вижницької районної ради від
№02.30/15 для спільного вивчення та внесення пропозицій щодо
порушеного питання.
3. За результатами розгляду проінформувати постійну
питань економіки, бюджету та інвестицій.

державної
державної
21.01.2015
вирішення
комісію з

"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
14.

Слухали:
Про обласний бюджет на 2015 рік.

Інформував: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2015 рік» та рекомендувати винести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
3. Підготувати на чергову сесію обласної ради Звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до депутатів Чернівецької міської ради щодо
звільнення від сплати земельного податку бюджетних установ, які
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету та провадять діяльність
на території м.Чернівці.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
15.

Слухали:

Розгляд проекту Звернення депутатів Чернівецької обласної ради до
Президента України, Прем’єр-міністра України та Верховної Ради України
щодо
недопустимості
руйнування
фінансової
основи
місцевого
самоврядування в Україні.
Інформував: Мельничук Віталій Кузьмич – голова постійної комісії з
питань праці та соціального захисту населення.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Запропонувати постійній комісії з питань праці та соціального
захисту населення (п.Мельничуку В.К.) розглянути звернення з урахуванням
зауважень та пропозицій постійної комісії обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестиції та повернутися до розгляду даного питання за
підсумками виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
узагальнити звернення голів сільських, селищних та міських рад, щодо
вирішення питання надання субвенції районним бюджетам, а також
звернення голови постійної комісії з питань праці та соціального захисту
населення – п.Мельничука В.К., опрацювати та надати підготовлений проект
тексту звернення на розгляд постійній комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій на чергове її засідання.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
16. Слухали:
Про розгляд Звернення заступника головного лікаря Центру СНІДу
Юдицького В.В.
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації, Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації, Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації підготувати та надати відповідь заступнику
головного лікаря Центру СНІДу – п.Юдицькому В.В.
3. Поінформувати про зазначене звернення колег з постійних
комісій з питань охорони здоров’я, з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та земельних відносин, з

питань праці та соціального захисту населення для відома та відповідного
реагування.
4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
узагальнити розглянуті постійними комісіями висновки та надати
підготовлений проект відповіді на розгляд постійній комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій на чергове її засідання.
5. .
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

М.Березовський
В. Ушаков
________________ В.А.Затірка
________________ О.М.Унгурян
________________ О.І.Грушко
________________ В.Т.Сафроняк
________________ М.О.Довгань

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/1
Про розгляд проекту рішення
«Про Регіональну програму із
забезпечення
повноважень
щодо
управління
майном
спільної
власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області на 20152017 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
управління – начальника відділу обліку використання та приватизації майна
виконавчого апарату обласної ради – Германа Михайла Ілліча про розгляд
проекту рішення «Про Регіональну програму із забезпечення повноважень
щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області на 2015-2017 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Регіональну
програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки»
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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/2
Про повторний розгляд проекту
рішення
«Про
Обласну
цільову
програму
«Місцевий
розвиток,
орієнтований на громаду – ІІІ» на 20152018 роки» із змінами та доповненнями
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови
обласної ради – Курка Ярослава Степановича про повторний розгляд проекту
рішення «Про Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду – ІІІ» на 2015-2018 роки» із змінами та доповненнями, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Змінити назву програми на «Комплексну програму «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду – ІІІ на 2015-2018 роки».
3.
Проект рішення доповнити наступним змістом: «Запропонувати
районним радам та районним державним адміністраціям визначити перелік
об’єктів, на які будуть спрямовані кошти зазначеної програми для
подальшого внесення змін до неї із затвердженням на черговій сесії обласної
ради».
4.
Програму доповнити: Додатком №3 «Показники продукту
комплексної програми», Додатком №2 «Напрями діяльності та заходи
Програми», та Додатком №4 «Ресурсне забезпечення Програми»
(додаються).
5.
В зв’язку із збільшенням коштів на фінансування по проектах з
аграрної кооперації для області від ЄС/ПРООН з 960000 грн. до 2560000 грн.
замінити Додаток №1 «Джерела фінансування Програми» в новій редакції
(додається).

6.
Виконання інвестиційних програм з місцевих бюджетів даної
програми здійснюватиметься згідно з останньою редакцією Бюджетного
кодексу України зі змінами.
7.
Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Обласну
цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на
2015-2018 роки» із змінами та доповненнями 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

22 січня 2015 р.

ВИСНОВОК № 61/3

м. Чернівці

Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
програми розвитку малого і
середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 20132014 роки та затвердження
Регіональної
програми
розвитку малого і середнього
підприємництва
у
Чернівецькій області на 20152016 роки»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
29.12.2014 №01.20/18-2175, заслухавши та обговоривши інформацію
в.о. директора Департаменту економічного розвитку обласної державної
адміністрації – Парайко Ніну Миколаївну про розгляд проекту рішення «Про
виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 роки та затвердження
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2015-2016 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту
економічного
розвитку
обласної
державної
адміністрації доопрацювати та внести відповідні зміни до запропонованого
проекту рішення «Про виконання Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 роки та
затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки» та подати на
розгляд наступного засідання постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестиції.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/4
Про розгляд проекту рішення
«Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту- начальника управління економічного і соціального розвитку
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації –
Гавриша Володимира Михайловича про розгляд проекту рішення «Про
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015
рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту
економічного
розвитку
обласної
державної
адміністрації доопрацювати та внести відповідні зміни до запропонованого
проекту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2015 рік» та подати на розгляд наступного засідання
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/5
Про розгляд проекту рішення
«Про реорганізацію комунального
обласного
позашкільного
оздоровчого закладу «Перлина
гір» шляхом приєднання до
комунального
закладу
«Чернівецький обласний центр
туризму,
краєзнавства
та
екскурсій учнівської молоді»»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
19.12.2014 №01.35/18-2143, заслухавши та обговоривши інформацію
директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації –
Палійчук Оксану Михайлівну про розгляд проекту рішення «Про
реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу
«Перлина гір» шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутись до розгляду проекту рішення «Про реорганізацію
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір»
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»» по завершенню
роботи комісії «Щодо доцільності функціонування комунальних обласних
позашкільних оздоровчих закладів, як окремих структур, які знаходяться на
території Чернівецької області».
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/6
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження Порядку надання
одноразових грошових допомог
окремим категоріям громадян, які
проживають у Чернівецькій області
за рахунок коштів «Обласної
комплексної програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2013-2015
рр.» в новій редакції»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
19.01.2015 №01.39/18-80, заслухавши та обговоривши інформацію
заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту
рішення «Про затвердження Порядку надання одноразових грошових
допомог окремим категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій
області за рахунок коштів «Обласної комплексної програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-2015 рр.» в
новій редакції», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Порядку надання одноразових грошових допомог окремим категоріям
громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів
«Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення «Турбота» на 2013-2015 рр.» в новій редакції» 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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/7
Про розгляд листа Чернівецької
обласної державної адміністрації від
26.12.2014
№.01.49-18/4562
«Про
виділення коштів з обласного бюджету
у 2015 році на виконання Комплексної
програми оновлення містобудівної
документації Чернівецької області на
період 2008-2016 роки»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
26.12.2014 «№01.49-18/4562 «Про виділення коштів з обласного бюджету у
2015 році на виконання Комплексної програми оновлення містобудівної
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки», заслухавши та
обговоривши інформацію начальника Управління регіонального розвитку
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації – Заверухи
Володимира Михайловича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити обласній державній адміністрації через Департамент
фінансів обласної державної адміністрації за результатами виконання
обласного бюджету за перший квартал 2015 року передбачити фінансування
Комплексної програми оновлення містобудівної документації Чернівецької
області на період 2008-2016 роки.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/8
Про розгляд листа Української
асоціації районних та обласних рад
від 19.12.2014 №С02-117/333 «Про
передбачення коштів у 2015 році на
сплату
членських внесків до
Української асоціації районних та
обласних рад»
Розглянувши лист Української асоціації районних та обласних рад від
19.12.2014 №С02-117/333 «Про передбачення коштів у 2015 році на сплату
членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради передбачити кошти
для сплати членських внесків до Української асоціації районних та обласних
рад у сумі 27140 грн. на 2015 рік за рахунок фінансування заходів
регіональної програми «Відзначення державних, регіональних та
професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Чернівецькою
областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки».

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/9

Про розгляд звернення
народного
депутата
України В.Балоги від
27.12.2014 №48-374/2
Розглянувши та обговоривши звернення народного депутата України
В.Балоги від 27.12.2014 №48-374/2, 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

22 січня 2015 р.

ВИСНОВОК № 61/10

м. Чернівці

Про розгляд листа Герцаївської районної
адміністрації від 12.01.2015 №03-14/93 «Про
погашення кредиторської заборгованості, яка
утворилася станом на 01.01.2015р.»
Розглянувши лист Герцаївської районної адміністрації від 12.01.2015
№03-14/93 «Про погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася
станом на 01.01.2015р.», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації та Департаменту екології та туризму обласної державної
адміністрації включити до переліку природоохоронних заходів для
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2015 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 для
погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по проекту
«Реконструкція очисних споруд Герцаївської центральної районної лікарні»,
яка утворилася станом на 01.01.2015 року.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/11
Про розгляд листа комунальної
установи «Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна
поліклініка» від 20.02.2015 №36
«Про фінансове забезпечення
функціонування
лікувальної
установи на 2015 рік»
Розглянувши лист комунальної установи «Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка» від 20.02.2015 №36 «Про
фінансове забезпечення функціонування лікувальної установи на 2015 рік»,
заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити Департаменту охорони здоров’я та Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації внести узгоджені пропозиції щодо
фінансового забезпечення зазначеного закладу з огляду на отримання
останнім додаткових асигнувань.
3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної
державної адміністрації внести відповідні зміни до обласного бюджету на
2015 рік та направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань
економіки, бюджету та інвестицій.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

ВИСНОВОК № 61/12

м. Чернівці

Про розгляд листа Футбольно-спортивного
клубу «Буковина» від 19.01.2015 №123 «Про
фінансову допомогу в розмірі 500 тис.грн. для
участі ФСК «Буковина» (Чернівці) у Чемпіонаті
Україна серед команд першої ліги»
Розглянувши лист Футбольно-спортивного клубу «Буковина» від
19.01.2015 №123 «Про фінансову допомогу в розмірі 500 тис.грн. для участі
ФСК «Буковина» (Чернівці) у Чемпіонаті Україна серед команд першої ліги»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити Департаменту фінансів та управлінню молоді та спорту
обласної державної адміністрації спільно розглянути лист Футбольноспортивного клубу «Буковина» від 19.01.2015 №123 «Про фінансову
допомогу в розмірі 500 тис.грн. для участі ФСК «Буковина» (Чернівці) у
Чемпіонаті України серед команд першої ліги» внести узгоджені пропозиції
щодо позитивного вирішення порушеного питання .
3.
За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

ВИСНОВОК № 61/13

м. Чернівці

Про розгляд листа
Вижницької районної ради
від 21.01.2015 №02.30/15
Розглянувши
лист
Вижницької
від 21.01.2015 №02.30/15, постійна комісія

районної

ради

ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити
Департаменту
фінансів
обласної
адміністрації та Департаменту охорони здоров’я обласної
адміністрації розглянути лист Вижницької районної ради від
№02.30/15 для спільного вивчення та внесення пропозицій щодо
порушеного питання.
3.
За результатами розгляду проінформувати постійну
питань економіки, бюджету та інвестицій.

Голова постійної комісії

державної
державної
21.01.2015
вирішення
комісію з

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/14
Про розгляд проекту рішення
«Про обласний бюджет на 2015 рік»
Розглянувши проект рішення «Про обласний бюджет на 2015 рік»,
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. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про обласний
бюджет на 2015 рік» та рекомендувати винести його на розгляд чергової сесії
обласної ради.
3. Підготувати на чергову сесію обласної ради Звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до депутатів Чернівецької міської ради щодо
звільнення від сплати земельного податку бюджетних установ, які
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету та провадять діяльність
на території м.Чернівці.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/15
Про розгляд звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до
Президента України, Прем’єрміністра України та Верховної
Ради
України
щодо
недопустимості
руйнування
фінансової основи місцевого
самоврядування в Україні
Розглянувши та обговоривши звернення Мельничука Віталій Кузьмича –
голови постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення
щодо
недопустимості
руйнування
фінансової
основи
місцевого
самоврядування в Україні, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Запропонувати постійній комісії з питань праці та соціального
захисту населення (п.Мельничуку В.К.) розглянути звернення з урахуванням
зауважень та пропозицій постійної комісії обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестиції та повернутися до розгляду даного питання за
підсумками виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року.
3.
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
узагальнити звернення голів сільських, селищних та міських рад, щодо
вирішення питання надання субвенції районним бюджетам, а також
звернення голови постійної комісії з питань праці та соціального захисту
населення – п.Мельничука В.К., опрацювати та надати підготовлений проект
тексту звернення на розгляд постійній комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій на чергове її засідання.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

22 січня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 61/16
Про розгляд звернення
заступника головного
лікаря Центру СНІДу
Юдицького В.В.
Розглянувши та обговоривши звернення заступника головного лікаря
Центру СНІДу Юдицького В.В., постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації,
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації підготувати та надати відповідь заступнику головного лікаря
Центру СНІДу – п.Юдицькому В.В.
3. Поінформувати про зазначене звернення колег з постійних комісій
обласної ради з питань охорони здоров’я, з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та земельних відносин, з
питань праці та соціального захисту населення для відома та відповідного
реагування.
4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації узагальнити
розглянуті постійними комісіями висновки та надати підготовлений проект
відповіді на розгляд постійній комісії з питань економіки, бюджету та
інвестицій на чергове її засідання.

Голова постійної комісії

М. Березовський

