
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та паливно-енергетичного 
комплексу 

 

Протокол № 38 
засідання постійної комісії 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 
14.00 Мала зала 

 
Присутні:  
Кирилюк М.В. – голова постійної комісії. 
Шевчук В.М. – заступник голови постійної комісії. 
 

Члени комісії: 
Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 
 

Відсутні: Герасимов С.Л., Лунін С.С., Миндреску М.О., Фочук С.Г. 
 

Запрошені:  
Кіндрат Володимир Романович – заступник директора-начальник бюджетного 
управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації. 
Порайко Ніна Миколаївна – заступник директора – начальник управління з питань 
регуляторної, промислової політики та розвитку підприємництва Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Журавльов Андрій Юрійович – заступник голови Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області. 
Ляка Олексій Миколайович – виконавчий директор Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 
Порядок денний: 

1. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
Інформує: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора-

начальник бюджетного управління Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
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Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2015 рік. 
Інформує: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про інформацію щодо суперечностей в законодавстві стосовно розвитку 

малого і середнього підприємництва. 
Інформує: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. 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. 

Інформує: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про розгляд листів Регіонального фонду підтримки підприємництва по 

Чернівецькій області. 
Інформує: Кирилюк Марина Василівна – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про розгляд звернення депутатів Закарпатської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
вжиття невідкладних заходів для запобігання знищенню деревообробної галузі 
України. 

Інформує: Кирилюк Марина Василівна – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
Слухали: пропозицію голови постійної комісії Кирилюк М.В. щодо 

обрання секретарем даного засідання постійної комісії Шешура Я.М. у зв'язку з 
відсутністю секретаря постійної комісії Фочук С.Г.  

Вирішили: пропозиція прийнята одноголосно. 
 
1. Слухали: Інформацію заступника директора-начальника бюджетного 

управління Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. 
про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Федорович Ф.К.,  
Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Біденка В.О. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік. 
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Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Федорович Ф.К.,  

Шешур Я.М., Шевчук В.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Біденка В.О. про інформацію щодо 
суперечностей в законодавстві стосовно розвитку малого і середнього 
підприємництва. 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Біденка В.О. 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. 

Виступили: Порайко Н.М., Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Шешур Я.М., 
Федорович Ф.К. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Кирилюк М.В. та 

заступника голови Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області Журавльова А.Ю. про листи Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області. 

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

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

звернення депутатів Закарпатської обласної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних 
заходів для запобігання знищенню деревообробної галузі України. 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
Секретар комісії Я.Шешур 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 

 
Про виконання обласного бюджету 
за 2014 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата В.Р. – заступника 

директора-начальника бюджетного управління 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 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 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2015 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Біденка В.О. – директора 

Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 
рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації підготувати та подати до обласної ради інформацію 
стосовно: 

2.1. моніторингу процедури здійснення державних закупівель; 
2.2. важелів впливу на збільшення інвестиційних потоків в Чернівецьку 

область; 
2.3. причин суттєвого скорочення обсягів виробництва яєць за останні 

два роки. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 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 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію щодо суперечностей 
в законодавстві стосовно розвитку 
малого і середнього підприємництва 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Біденка В.О. – директора 

Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації про 
інформацію щодо суперечностей в законодавстві стосовно розвитку малого і 
середнього підприємництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації підготувати та подати постійній комісії інформацію 
щодо суперечностей в законодавстві стосовно розвитку малого і середнього 
підприємництва для розгляду по суті. 

 
 
 

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 
 

27 лютого 2015 р. м. Чернівці 
 

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 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Біденка В.О. – директора 

Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації 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. Внести до Заходів Регіональної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки 
наступні зміни: 

2.1. Пункт 4.1.5.1. об'єднати із пунктом 4.1.5.2. та викласти зміст заходу 
в такій редакції: "Здійснення експертно-аналітичних досліджень у сфері 
молодіжного та сільського підприємництва та проведення навчань для 
представників малого і середнього підприємництва з метою їх успішного  
виходу на ринки ЄС", а також визначити виконавцями заходу, крім 
передбачених, вищі навчальні заклади Чернівецької області. При цьому 
пункт 4.1.5.3. вважати пунктом 4.1.5.2. 
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2.2. Додати пункт 4.1.5.3. "Проведення поглиблених досліджень у сфері 

перспективного розвитку регіону (особливо малого та середнього 
підприємництва), визначення факторів та причин, що впливають на тенденції 
та напрями розвитку регіону". 

2.3. Замінити пункти 4.1.6 та 4.1.7 пунктом наступного змісту: 
4.1.6 Створення обласної 

мережі аніматорів та 
започаткування 
практики 
наставництва у сфері 
підприємництва 

4.1.6.1. Тренінги для аніматорів 
(визначення місцевих проблем, 
генерування ідей та пошук 
альтернатив) та тренінгова 
майстерня "Твоя!!!Тема" для 
підприємців-початківців 

ІІ-ІІІ 
квартали 
2015 року 

ІІ-ІІІ 
квартали 
2016 року 

Департамент 
економічного розвитку 

обласної державної 
адміністрації, 

громадські організації 
на конкурсних засадах 

Кошти 
обласного 
бюджету 

32,0 15,0 

2.4. В пункті 4.3.4.2. слова "…буклетів, брошур…" замінити словами 
"…інформаційних матеріалів, посібників для малого та середнього 
підприємництва…". 

3. Рекомендувати проект 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" із зазначеними вище змінами та доповненнями до розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 

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 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд листів Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Журавльова А.Ю. – 

заступника голови Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області про проблеми в роботі 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 

 
27 лютого 2015 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення депутатів 
Закарпатської обласної ради до 
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття невідкладних заходів 
для запобігання знищенню 
деревообробної галузі України 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк М.В. – голови 

постійної комісії про звернення депутатів Закарпатської обласної ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття невідкладних заходів для запобігання знищенню 
деревообробної галузі України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Скерувати звернення депутатів Закарпатської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття невідкладних заходів для запобігання знищенню 
деревообробної галузі України комісії з вивчення питання реалізації та 
експорту деревини і лісоматеріалів суб’єктами підприємницької діяльності 
(Гайничеру М.І.) для розгляду по суті. 

 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
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