ПРОТОКОЛ № 62
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
31 березня 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., Довгань М.О.,
Сафороняк В.Т., Монзелевський В.Є., Ступаков Г.Б.
Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Шкробанець І.Д., Затірка В.А.
Запрошені:
Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора Департаментуначальник управління фінансів, соціальної сфери та органів влади
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Сідляр Ігор Анатолійович – в.о.директора Департаменту економічного
розвитку обласної державної адміністрації.
Лисюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
Китайгородська Віри Микитівна – начальник управління культури обласної
державної адміністрації.
Бостан Світлана Іванівна – заступник директора Чернівецького обласного
центру соціальної служби для дітей та молоді обласної державної
адміністрації.
Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей обласної
державної адміністрації.
Штефуник Юрій Степанович – заступник начальника
капітального будівництва обласної державної адміністрації.

управління

Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад».
Терен Ольга Петрівна – головний спеціаліст відділу зв’язків зі ЗМІ та
книговидання управління суспільних комунікацій обласної державної
адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
2.
Про повторний 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: Сідляр Ігор Анатолійович – в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
3.
Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на безоплатне
передавання компонентів крові та препаратів плазми закладам охорони
здоров’я інших регіонів».
Доповідач: Лисюк Юрій Миколайович – заступник директора
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
4.
Про розгляд листа Чернівецького медичного діагностичного
центру від 24.02.2015 №01-06/219 «Про збільшення плану асигнувань на 2015
рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
5.
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації від 03.02.2015 №01.2/380. «Щодо виділення
додаткових асигнувань ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для
придбання медичного обладнання за рахунок нерозподіленого залишку
обласного бюджету».

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
6.
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації від 31.01.2015 №01.2/332 «Про виділення додаткових
асигнувань у 2015 році за рахунок нерозподіленого залишку обласного
бюджету».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
7.
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми
розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області
на 2012-2016 роки за 2014 рік».
Доповідач: Бостан Світлана Іванівна – заступник директора
Чернівецького обласного центру соціальної служби для дітей та молоді
обласної державної адміністрації.
8.
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
обласної
програми
підтримки
національно-культурних
товариств
Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році».
Доповідач:.Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління
культури обласної державної адміністрації.
9.
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в
новій редакції».
Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей
обласної державної адміністрації.
10.
Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної
Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької
області на 2011-2015 роки за 2014 рік».
Доповідач: Терен Ольга Петрівна – головний спеціаліст відділу зв’язків
зі ЗМІ та книговидання управління суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації.

11.
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної
програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної
інфраструктури до 2015 року із змінами у 2014 році».
Доповідач: Штефуник Юрій Степанович – заступник начальника
управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.
12.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 20132015 роки».
Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
13.
Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного
бюджету за 2014 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
14.
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 05.03.2015 №04-21/9/336.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
15.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
16.
Про
розгляд
листа
Регіонального
фонду
підтримки
підприємництва по Чернівецькій області від 09.01.2015 №Ф-2/15-01/09-01.

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
17.
Про
розгляд
листа
Регіонального
фонду
підтримки
підприємництва по Чернівецькій області від 24.12.2014 №Ф-2/14-12/24-01
«Щодо заходів по проведенню громадської експертизи та розгляду проекту
Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016рр».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
18.
Про розгляд звернення народного депутата України Г.Тиміша від
06.02.2015 №401/01-09Н «Про виділення коштів з обласного бюджету для
утримання команди «Колос-Новоселиця» на час проведення чемпіонату
України вищої ліги з волейболу на ігровий сезон 2015-2016рр».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
19.
Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних
рад від 23.12.2014 №С02-119/337 «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.
20.
Про розгляд висновку постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики від 16.01.2015 №9/42.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
21.
Про розгляд рішення Львівської обласної ради від 20.01.2015
№1291 «Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» і Бюджетного
кодексу України в частині бюджетної децентралізації».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.

22.
Про розгляд листа Сторожинецької районної державної
адміністрації від 04.03.2015 №394/01-18 «Про передбачення коштів для
придбання Будинку культури в с.Стара Жадова».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
23.
Причини не виконання протокольного рішення від 18.12.2014
№48/30 ХХХ сесії обласної ради VI скликання.
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.

24.
Виконання
проекту
транскордонного
співробітництва
«Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією грунтів в
Кіцманському районі Чернівецької області».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
25.
Про розгляд інформації в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігора
Анатолійовича «Про звернення керівників промислових підприємств з
питань валютного врегулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Порядок денний затверджено одноголосно.
1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік».
Інформував: Сідляр Ігор Анатолійович – в.о. директора
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Виступили:
Березовський М.М.
Унгурян О.М.
Вирішили:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.

Слухали:

Про повторний 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».

Інформував: Сідляр Ігор Анатолійович – в.о. директора
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом 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 рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" 8-, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
3.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на безоплатне
передавання компонентів крові та препаратів плазми закладам охорони
здоров’я інших регіонів».
Інформував: Лисюк Юрій Миколайович – заступник директора
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про надання
згоди на безоплатне передавання компонентів крові та препаратів плазми
закладам охорони здоров’я інших регіонів» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За"- 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
4. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецького медичного діагностичного центру від
24.02.2015 №01-06/219 «Про збільшення плану асигнувань на 2015 рік».
Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Направити лист Чернівецького медичного діагностичного центру
від 24.02.2015 №01-06/219 Департаменту фінансів та Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації для внесення узгоджених
пропозицій щодо збільшення плану асигнувань на 2015 рік.
3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.
"За"- 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
5. Слухали:
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації від 03.02.2015 №01.2/380. «Щодо виділення додаткових
асигнувань ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для придбання
медичного обладнання за рахунок нерозподіленого залишку обласного
бюджету».
Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І.
Вирішили:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації виділити додаткові асигнування в сумі – 8833,3 тис.грн.
обласній комунальній установі «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для
придбання медичного обладнання з нерозподіленого залишку обласного
бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії обласної ради (в
першу чергу виділити кошти в сумі 360 тис. грн. для придбання
гематологічного, біохімічного, автоматичного та імуноферментного
аналізатора).
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
6. Слухали:
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації від 31.01.2015 №01.2/332 «Про виділення додаткових
асигнувань у 2015 році за рахунок нерозподіленого залишку обласного
бюджету».
Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації виділити Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації додаткові асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі – 3600 тис.грн.
3. Додаткову потребу в асигнуваннях у сумі - 1530,9 тис.грн. по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» розглянути на наступній сесій
обласної ради при внесені змін до обласного бюджету на 2015 рік.
"За" 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
7. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми розвитку
соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 20122016 роки за 2014 рік».

Інформував: Бостан Світлана Іванівна – заступник директора
Чернівецького обласного центру соціальної служби для дітей та молоді
обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2012-2016 роки за 2014 рік» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
8. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної обласної
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області
та української діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році».
Інформував: Китайгородська Віра Микитівна
управління культури обласної державної адміністрації.

–

начальник

Виступили: Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Регіональної обласної програми підтримки національнокультурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 20132015 роки у 2014 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової
сесії обласної ради.
"За"- 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
9. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в
новій редакції».

Інформував: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах
дітей обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій
області на 2013-2015 роки в новій редакції» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
3. Рекомендувати голові обласної ради при проведенні
координаційної наради з головами місцевих рад порушити питання щодо
виконання програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування за участю служби у справах дітей обласної
державної адміністрації.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
10. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної Програми
розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької області на 20112015 роки за 2014 рік».
Інформував: Терен Ольга Петрівна – головний спеціаліст відділу
зв’язків зі ЗМІ та книговидання управління суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації.
Виступили: Ушаков В.І., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2014 рік» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
11. Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної програми
будівництва,
реконструкції
та
модернізації
об’єктів
соціальної
інфраструктури до 2015 року із змінами у 2014 році».
Інформував Штефуник Юрій Степанович – заступник начальника
управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Комплексної програми
будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року із змінами у
2014 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
12. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 20132015 роки».
Інформував: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» на 2013-2015 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
13.Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за
2014 рік».
Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
виконання обласного бюджету за 2014 рік» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За"- 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
14. Слухали:
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 05.03.2015 №04-21/9/336.
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. Рекомендувати голові обласної ради розглянути лист
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 05.03.2015 №0421/9/336 «Про фінансову допомогу «Футбольно-спортивному клубу
«Буковина»» та надати пропозиції щодо вирішення даного питання.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
15. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік».

Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та органів
влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради із наступними змінами у додатку 3 до
даного рішення по управлінню у справах молоді та спорту обласної
державної адміністрації:
- по КФКВ 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що
виникли у попередні роки» цифри «318046» замінити на цифри «414»;
- по КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді» по загальному фонду перерозподілити кошти у сумі 49670
грн.;
- по КФКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань» передбачити кошти в сумі 267962 гривні.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
16. Слухали:
Про розгляд листа Регіонального фонду підтримки підприємництва по
Чернівецькій області від 09.01.2015 №Ф-2/15-01/09-01.
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 економічного розвитку обласної
державної адміністрації за участю представників обласної ради організувати
розгляд та обговорення листа Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Чернівецькій області від 09.01.2015 №Ф-2/15-01/09-01 та
внести пропозицій до проекту Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки.
3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.

"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
17. Слухали:
Про розгляд листа Регіонального фонду підтримки підприємництва по
Чернівецькій області від 24.12.2014 №Ф-2/14-12/24-01 «Щодо заходів по
проведенню громадської експертизи та розгляду проекту Програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2015-2016рр».
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 економічного розвитку обласної державної
адміністрації за участю представників обласної ради організувати розгляд та
обговорення листа Регіонального фонду підтримки підприємництва по
Чернівецькій області від 24.12.2014 №Ф-2/14-12/24-01 та внести пропозицій
до проекту Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки.
3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
18. Слухали:
Про розгляд звернення народного депутата України Г.Тиміша від
06.02.2015 №401/01-09Н «Про виділення коштів з обласного бюджету для
утримання команди «Колос-Новоселиця» на час проведення чемпіонату
України вищої ліги з волейболу на ігровий сезон 2015-2016рр».
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. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
звернення народного депутата України Г.Тиміша від 06.02.2015 №401/01-09Н

«Про виділення коштів з обласного бюджету для утримання команди «КолосНовоселиця» для надання обгрунтованої відповіді щодо вирішення даного
питання.
3. Рекомендувати начальнику управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації - Вітовському Богдану Івановичу ініціювати
проведення наради, щодо питання діяльності та фінансування спортивних
товариств у 2015 році в присутності депутатів обласної ради, Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації, керівників спортивних товариств
області та районів
4. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
19. Слухали:
Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від
23.12.2014 №С02-119/337 «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: Березовський М.М., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
20. Слухали:
Про розгляд висновку постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики від 16.01.2015 №9/42.
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. Скерувати даний висновок постійній комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності та етики та юридичному відділу
виконавчого апарату обласної ради, для надання висновку стосовно
повноважень постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій у питанні регулювання діяльності фінансових установ на території
області викладеного у звернені громадської організації «Патріотична громада
Буковини» від 05.08.2014 №3.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
21. Слухали:
Про розгляд рішення Львівської обласної ради від 20.01.2015 №1291
«Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» і Бюджетного
кодексу України в частині бюджетної децентралізації».
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.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
22. Слухали:
Про розгляд листа Сторожинецької районної державної адміністрації
від 04.03.2015 №394/01-18 «Про передбачення коштів для придбання
Будинку культури в с.Стара Жадова».
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. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
лист Сторожинецької районної державної адміністрації від 04.03.2015

№394/01-18 для вивчення та внесення пропозицій щодо вирішення даного
питання.
3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з
питань економіки, бюджету та інвестицій на черговому засіданні.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
23. Слухали:
Причини не виконання протокольного рішення від 18.12.2014 №48/30
ХХХ сесії обласної ради VI скликання.
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. Рекомендувати голові обласної ради притягнути до відповідальності
винних осіб у не виконанні протокольного рішення від 18.12.2014 №48/30
«Про погодження ОКП «Центр комунального майна» виділення коштів на
ремонт даху ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»» та забезпечити
виконання даного рішення до 08.04.2015р.
3. Контроль за виконання висновку покласти на секретаря постійної
комісії
з
питань
економіки,
бюджету
та
інвестицій
–
Ушакова Володимира Івановича.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
24. Слухали:
Виконання проекту транскордонного співробітництва «Використання
європейського досвіду по боротьбі з ерозією грунтів в Кіцманському районі
Чернівецької області».
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. Обласній державній адміністрації та обласній раді надати
інформацію постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
щодо виконання в частині надходження коштів від учасників проекту
транскордонного співробітництва «Використання європейського досвіду по
боротьбі з ерозією грунтів в Кіцманському районі Чернівецької області»
(Європейської комісії та Україна в особі Кіцманської районної державної
адміністрації).
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
25. Слухали:
Про розгляд інформації в.о. директора Департаменту економічного
розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігора Анатолійовича
«Про звернення керівників промислових підприємств з питань валютного
врегулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності».
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
Виступили: Грушко О.І., Унгурян О.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Підтримати наданий Департаментом економічного розвитку
обласної державної адміністрації текст звернення та рекомендувати на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

В. Ушаков
_______________В.Є. Монзелевський
_______________ О.М.Унгурян
_______________О.І.Грушко
_______________В.Т.Сафроняк
_______________Г.Б. Ступаков
_______________М.О.Довгань

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/1
Про розгляд проекту рішення
«Про Програму економічного і
соціального
розвитку
Чернівецької області на 2015 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігора
Анатолійовича 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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/2
Про повторний 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 20152016 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігора
Анатолійовича про повторний 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. Погодитись із запропонованим проектом 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 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/3
Про розгляд проекту рішення
«Про
надання
згоди
на
безоплатне
передавання
компонентів крові та препаратів
плазми
закладам
охорони
здоров’я інших регіонів»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
27.02.2015 №01.36-18/559, заслухавши та обговоривши інформацію
заступника директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації – Лисюка Юрія Миколайовича про розгляд проекту рішення
«Про надання згоди на безоплатне передавання компонентів крові та
препаратів плазми закладам охорони здоров’я інших регіонів», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про надання згоди
на безоплатне передавання компонентів крові та препаратів плазми закладам
охорони здоров’я інших регіонів» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/4
Про

розгляд

листа

Чернівецького
медичного
діагностичного центру від
24.02.2015 №01-06/219 «Про
збільшення плану асигнувань
на 2015 рік»

Розглянувши лист Чернівецького медичного діагностичного центру
від 24.02.2015 №01-06/219 «Про збільшення плану асигнувань на 2015 рік»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Направити лист Чернівецького медичного діагностичного центру
від 24.02.2015 №01-06/219 Департаменту фінансів та Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації для внесення узгоджених
пропозицій щодо збільшення плану асигнувань на 2015 рік.
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

31 березня 2015 р.

Про

розгляд

ВИСНОВОК № 62/5

м. Чернівці

листа

Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
від 03.02.2015 №01.2/380 «Щодо
виділення додаткових асигнувань
обласній комунальній установі
«Чернівецька обласна клінічна
лікарня»
для
придбання
медичного обладнання за рахунок
нерозподіленого
залишку
обласного бюджету»
Розглянувши лист Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації від 03.02.2015 №01.2/380 «Щодо виділення
додаткових асигнувань обласній комунальній установі «Чернівецька обласна
клінічна лікарня» для придбання медичного обладнання за рахунок
нерозподіленого залишку обласного бюджету», заслухавши та обговоривши
інформацію заступника директора Департаменту-начальника управління
фінансів, соціальної сфери та організації влади Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації – Дякову Анжелу Анатоліївну, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації виділити додаткові асигнування в сумі – 8833,3 тис.грн.
обласній комунальній установі «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для
придбання медичного обладнання з нерозподіленого залишку обласного
бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії обласної ради (в
першу чергу виділити кошти в сумі 360 тис. грн. для придбання
гематологічного, біохімічного, автоматичного та імуноферментного
аналізатора).
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/6
Про розгляд листа Департаменту

охорони здоров’я обласної державної
адміністрації від 31.01.2015 №01.2/332
«Про
виділення
додаткових
асигнувань у 2015 році за рахунок
нерозподіленого залишку обласного
бюджету»
Розглянувши лист Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації від 31.01.2015 №01.2/332 «Про виділення додаткових
асигнувань у 2015 році за рахунок нерозподіленого залишку обласного
бюджету», заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту-начальника управління фінансів, соціальної сфери та
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації –
Дякову Анжелу Анатоліївну, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації виділити Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації додаткові асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі – 3600 тис.грн.
3. Додаткову потребу в асигнуваннях у сумі - 1530,9 тис.грн. по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» розглянути на наступній сесій
обласної ради при внесені змін до обласного бюджету на 2015 рік.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/7
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Програми
розвитку соціальних послуг
для сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 20122016 роки за 2014 рік»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
10.03.2015 №01.43/18-383, заслухавши та обговоривши інформацію
заступника директора Чернівецького обласного центру соціальної служби
для дітей та молоді обласної державної адміністрації – Бостан Світлану
Іванівну про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми розвитку
соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 20122016 роки за 2014 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2012-2016 роки за 2014 рік» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/8
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
обласної програми підтримки
національно-культурних
товариств Чернівецької області
та української діаспори на 20132015 роки у 2014 році»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
22.01.2015 №01.37/18-96, заслухавши та обговоривши інформацію
начальника управління культури обласної державної адміністрації –
Китайгородську Віру Микитівну про розгляд проекту рішення «Про
виконання Регіональної обласної програми підтримки національнокультурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 20132015 роки у 2014 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної обласної програми підтримки національно-культурних
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у
2014 році» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/9
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Комплексної
програми забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа у Чернівецькій
області на 2013-2015 роки в новій
редакції»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
22.01.2015 №01.43-18/93, заслухавши та обговоривши інформацію
начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації –
Яківчек Юлію Іванівну про розгляд проекту рішення «Про затвердження
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 20132015 роки в новій редакції», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 20132015 роки в новій редакції» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
3. Рекомендувати голові обласної ради при проведенні координаційної
наради з головами місцевих рад порушити питання щодо виконання
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування за участю служби у справах дітей обласної державної
адміністрації.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/10
Про розгляд проекту рішення «Про
виконання комплексної Програми
розвитку
інформаційної
та
видавничої галузей Чернівецької
області на 2011-2015 роки за 2014 рік»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
13.02.2015 №01.37/18-251, заслухавши та обговоривши інформацію
головного спеціаліста відділу зв’язків зі ЗМІ та книговидання управління
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації – Терен Ольгу
Петрівну про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної
Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької
області на 2011-2015 роки за 2014 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей
Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2014 рік» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/11
Про розгляд проекту рішення «Про
виконання Комплексної програми
будівництва,
реконструкції
та
модернізації об’єктів соціальної
інфраструктури до 2015 року із
змінами у 2014 році»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
18.02.2015 №01.28/18-279, заслухавши та обговоривши інформацію
заступника начальника управління капітального будівництва обласної
державної адміністрації – Штефуника Юрія Степановича про розгляд
проекту рішення «Про виконання Комплексної програми будівництва,
реконструкції та модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015
року із змінами у 2014 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
соціальної інфраструктури до 2015 року із змінами у 2014 році» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/12
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Регіональної програми підтримки
та
розвитку
комунального
підприємства
«Дирекція
з
обслуговування майна спільної
власності територіальних громад»
на 2013-2015 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» – Федорука Анатолія Івановича про розгляд проекту
рішення «Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» на 2013-2015 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» на 2013-2015 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

31 березня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/13
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання обласного
бюджету за 2014 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту-начальника управління фінансів, соціальної сфери та
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації –
Дякову Анжелу Анатоліївну, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 2014 рік» 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/14
Про

розгляд

листа

Департаменту фінансів
обласної
державної
адміністрації
від
05.03.2015 №04-21/9/336

Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 05.03.2015 №04-21/9/336 «Про фінансову допомогу
«Футбольно-спортивному клубу «Буковина», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради розглянути лист
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 05.03.2015 №0421/9/336 «Про фінансову допомогу «Футбольно-спортивному клубу
«Буковина»» та надати пропозиції щодо вирішення даного питання.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/15
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
обласного бюджету на 2015 рік»
Розглянувши лист управління молоді та спорту обласної державної
адміністрації від 30.03.2015 №03.01/290, заслухавши та обговоривши
інформацію заступника директора Департаменту-начальника управління
фінансів, соціальної сфери та організації влади Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації – Дякову Анжелу Анатоліївну, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради із наступними змінами у додатку 3 до даного
рішення по управлінню у справах молоді та спорту обласної державної
адміністрації:
- по КФКВ 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що
виникли у попередні роки» цифри «318046» замінити на цифри «414»;
- по КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді» по загальному фонду перерозподілити кошти у сумі 49670
грн.;
- по КФКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань» передбачити кошти в сумі 267962 гривні.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/16
Про розгляд листа Регіонального

фонду підтримки підприємництва по
Чернівецькій області від 09.01.2015
№Ф-2/15-01/09-01

Розглянувши лист Регіонального фонду підтримки підприємництва
по Чернівецькій області від 09.01.2015 №Ф-2/15-01/09-01, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації за участю представників обласної ради організувати
розгляд та обговорення листа Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Чернівецькій області від 09.01.2015 №Ф-2/15-01/09-01 та
внести пропозицій до проекту Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки.
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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/17
Про розгляд листа Регіонального

фонду підтримки підприємництва по
Чернівецькій області від 24.12.2014
№Ф-2/14-12/24-01 «Щодо заходів по
проведенню громадської експертизи
та розгляду проекту Програми
розвитку
малого
і
середнього
підприємництва на 2015-2016рр»
Розглянувши лист Регіонального фонду підтримки підприємства по
Чернівецькій області від 24.12.2014 №Ф-2/14-12/24-01 «Щодо заходів по
проведенню громадської експертизи та розгляду проекту Програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2015-2016рр», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації за участю представників обласної ради організувати
розгляд та обговорення листа Регіонального фонду підтримки
підприємництва по Чернівецькій області від 24.12.2014 №Ф-2/14-12/24-01 та
внести пропозицій до проекту Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки.
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

31 березня 2015 р.

ВИСНОВОК № 62/18

м. Чернівці

Про розгляд звернення народного

депутата України Г.Тиміша від
06.02.2015
№401/01-09Н
«Про
виділення коштів з обласного
бюджету для утримання команди
«Колос- Новоселиця» на час
проведення чемпіонату України
вищої ліги з волейболу на ігровий
сезон 2015-2016рр»
Розглянувши та обговоривши звернення народного депутата України
Г.Тиміша від 06.02.2015 №401/01-09Н «Про виділення коштів з обласного
бюджету для утримання команди «Колос- Новоселиця» на час проведення
чемпіонату України вищої ліги з волейболу на ігровий сезон 2015-2016рр»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Направити Департаменту фінансів
обласної державної
адміністрації звернення народного депутата України Г.Тиміша від 06.02.2015
№401/01-09Н «Про виділення коштів з обласного бюджету для утримання
команди «Колос- Новоселиця» для надання обгрунтованої відповіді щодо
вирішення даного питання.
3. Рекомендувати начальнику управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації - Вітовському Богдану Івановичу ініціювати
проведення наради, щодо питання діяльності та фінансування спортивних
товариств у 2015 році в присутності депутатів обласної ради, Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації, керівників спортивних товариств
області та районів.
4. 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/19
Про розгляд листа Української
асоціації районних та обласних
рад від 23.12.2014 №С02-119/337
«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
23.12.2014 №С02-119/337 «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.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/20
Про

розгляд

висновку
постійної комісії з питань
регламенту,
депутатської
діяльності та етики від
16.01.2015 №9/42
Розглянувши висновку постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики від 16.01.2015 №9/42, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Скерувати даний висновок постійній комісії обласної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності та етики та юридичному відділу
виконавчого апарату обласної ради, для надання висновку стосовно
повноважень постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій у питанні регулювання діяльності фінансових установ на території
області викладеного у звернені громадської організації «Патріотична громада
Буковини» від 05.08.2014 №3.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/21
Про

розгляд

рішення
Львівської обласної ради від
20.01.2015
№1291
«Про
звернення до Верховної Ради
України щодо внесення змін
до Закону України «Про
Державний бюджет України
на 2015 рік» і Бюджетного
кодексу України в частині
бюджетної децентралізації»
Розглянувши рішення Львівської обласної ради від 20.01.2015 №1291
«Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» і Бюджетного
кодексу України в частині бюджетної децентралізації», 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/22
Про

розгляд

листа

Сторожинецької
районної
державної адміністрації від
04.03.2015 №394/01-18 «Про
передбачення коштів для
придбання Будинку культури
в с.Стара Жадова»

Розглянувши лист Сторожинецької районної державної адміністрації
від 04.03.2015 №394/01-18 «Про передбачення коштів для придбання
Будинку культури в с.Стара Жадова», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Направити Департаменту фінансів
обласної державної
адміністрації лист Сторожинецької районної державної адміністрації від
04.03.2015 №394/01-18 для вивчення та внесення пропозицій щодо вирішення
даного 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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/23
Причини не виконання
протокольного
рішення
від 18.12.2014 №48/30 ХХХ
сесії обласної ради VI
скликання

Вивчивши та обговоривши стан не виконання протокольного

рішення від 18.12.2014 №48/30 «Про погодження ОКП «Центр
комунального майна» виділення коштів на ремонт даху ОКУ «Лікарня
швидкої медичної допомоги»» ХХХ сесії обласної ради VI скликання,

яке призвело до не належного медичного обслуговування мешканців краю
обласною комунальною установою «Лікарня швидкої медичної допомоги»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
голові
обласної
ради
притягнути
до
відповідальності винних осіб у не виконанні протокольного рішення від
18.12.2014 №48/30 «Про погодження ОКП «Центр комунального майна»

виділення коштів на ремонт даху ОКУ «Лікарня швидкої медичної
допомоги»» та забезпечити виконання даного рішення до 08.04.2015р.
Контроль за виконання висновку покласти на секретаря постійної
комісії
з
питань
економіки,
бюджету
та
інвестицій
–
Ушакова Володимира Івановича.
3.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/24
Виконання проекту транскордонного
співробітництва
«Використання
європейського досвіду по боротьбі з
ерозією грунтів в Кіцманському
районі Чернівецької області»
Обговоривши
стан
виконання
проекту
транскордонного
співробітництва «Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією
грунтів в Кіцманському районі Чернівецької області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Обласній державній адміністрації та обласній раді надати
інформацію постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
щодо виконання в частині надходження коштів від учасників проекту
транскордонного співробітництва «Використання європейського досвіду по
боротьбі з ерозією грунтів в Кіцманському районі Чернівецької області»
(Європейської комісії та Україна в особі Кіцманської районної державної
адміністрації).

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

31 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 62/25
Про розгляд інформації в.о. директора
Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації –
Сідляра Ігора Анатолійовича «Про
звернення керівників промислових
підприємств з питань валютного
врегулювання
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності»
Обговоривши інформації в.о. директора Департаменту економічного
розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігора Анатолійовича
«Про звернення керівників промислових підприємств з питань валютного
врегулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати наданий Департаментом економічного розвитку
обласної державної адміністрації текст звернення та рекомендувати на
розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

