ПРОТОКОЛ № 64
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
26 травня 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., Затірка В.А.
Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Шкробанець І.Д.
Запрошені:
Чобан Юрій Іванович– заступник директора Департаменту-начальник
управління фінансів, соціальної сфери та органів влади Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації.
Верига Олена Володимирівна – директора Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
Малько Неля Борисівна – начальника управління міжнародного
співробітництва та інвестиції обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2015-2016 роки».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
2.
Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до Прем’єр-міністра України щодо запобігання
можливому зриву реалізації великомасштабного транскордонного проекту
«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці»».

Доповідач: Малько Неля Борисівна –
міжнародного співробітництва та інвестиції
адміністрації.

начальник
обласної

управління
державної

3.
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від
17.01.2015 №01.43/18-61 «Про включення в перелік сімей, які отримують
житло за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу».
Доповідач: Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
4.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік».
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – заступник
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

директора

Слухали:

1.

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2015-2016 роки».
Інформував: Сідляр Ігор Анатолійович – директор 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 внесення
змін до 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" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Прем’єр-міністра України щодо запобігання можливому
зриву
реалізації
великомасштабного
транскордонного
проекту

«Облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів
«Красноїльськ», «Дяківці»».
Інформував: Малько Неля Борисівна –
міжнародного співробітництва та інвестиції
адміністрації.

начальник
обласної

управління
державної

Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Прем’єр-міністра України
щодо запобігання можливому зриву реалізації великомасштабного
транскордонного проекту «Облаштування міжнародних автомобільних
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»» та рекомендувати
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
3.

Слухали:

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 17.01.2015
№01.43/18-61 «Про включення в перелік сімей, які отримують житло за
рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу».
Інформував: Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати відділу регіонального розвитку та фінансового
моніторингу виконавчого апарату обласної ради включити до переліку
родин, які будуть розглядатись, як кандидати на надання тимчасового житла
в рамках проекту фінансової підтримки представництва Європейського
Союзу в Україні «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо
переміщених осіб в Чернівецькій області» - дитячий будинок сімейного типу
на базі родини Чернєнкових, а також прийомну сім’ю на базі родини Яценко.
"За"- 9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

4. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік».
Інформував: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
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 внесення
змін до обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати винести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За"- 9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

В. Ушаков

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

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 64/1
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
Регіональної програми розвитку
малого
і
середнього
підприємництва у Чернівецькій
області на 2015-2016 роки»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
10.04.2015 №01.13/18-763, заслухавши та обговоривши інформацію
директора Департаменту економічного розвитку обласної державної
адміністрації – Сідляра Ігора Анатолійовича про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до 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 внесення змін
до 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

26 травня 2015 р.

ВИСНОВОК № 64/2

м. Чернівці

Про
розгляд
проекту
рішення
«Про
звернення
депутатів
Чернівецької
обласної
ради
до
Прем’єр-міністра
України
щодо
запобігання
можливому
зриву
реалізації
великомасштабного
транскордонного
проекту
«Облаштування
міжнародних
автомобільних
пунктів
перетину
кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»»

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
02.04.2015 №01.50/18-517, заслухавши та обговоривши інформацію
начальника управління міжнародного співробітництва та інвестиції обласної
державної адміністрації – Малько Нелю Борисівну про розгляд проекту
рішення «Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Прем’єрміністра України щодо запобігання можливому зриву реалізації
великомасштабного транскордонного проекту «Облаштування міжнародних
автомобільних пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення
депутатів Чернівецької обласної ради до Прем’єр-міністра України щодо
запобігання
можливому
зриву
реалізації
великомасштабного
транскордонного проекту «Облаштування міжнародних автомобільних
пунктів перетину кордонів «Красноїльськ», «Дяківці»» 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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 64/3
Про розгляд листа обласної
державної адміністрації від
17.01.2015 №01.43/18-61 «Про
включення в перелік сімей, які
отримують житло за рахунок
фінансової
підтримки
Європейського Союзу»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
17.01.2015 №01.43/18-61 «Про включення в перелік сімей, які отримують
житло за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу», заслухавши
та обговоривши інформацію директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації – Веригу Олену Володимирівну,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати відділу регіонального розвитку та фінансового
моніторингу виконавчого апарату обласної ради включити до переліку
родин, які будуть розглядатись, як кандидати на надання тимчасового житла
в рамках проекту фінансової підтримки представництва Європейського
Союзу в Україні «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо
переміщених осіб в Чернівецькій області» - дитячий будинок сімейного типу
на базі родини Чернєнкових, а також прийомну сім’ю на базі родини Яценко.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

26 травня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 64/4
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
обласного бюджету на 2015 рік»
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
19.05.2015 №01.13/18-1092, заслухавши та обговоривши інформацію
заступника директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації – Чобана Юрія Івановича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати винести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

