
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

Протокол № 39 
засідання постійної комісії 

 
18 червня 2015 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

 
Присутні:  
Воробчук В.Д. – секретар постійної комісії. 
Члени комісії: 
Апетрій Г.І, Гончар В.В., Гоменюк М.В., Козьма Г.Ф., Тирон С.М., 

Кірєєв І.А., Юзва Ю.М, 
Відсутні: 
Добровольський В.І., Ткачук В.М., Цюпак Я.С., Кришмару В.К. 
 
Запрошені: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; Заверуха Володимир 
Михайлович – в.о. начальника управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури; Ткач Євген Вікторович – керівник 
громадської організації „Товариство науковців та інтелектуальної 
молоді”, кандидат економічний наук, доцент економічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. 

Обговорення порядку денного роботи засідання постійної 
комісії. 

Порядок денний засідання комісії затвердити.  
 
 

Порядок денний засідання комісії затвердити. 
1. Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 

року. 



Інформує: – Сідляр Ігор Анатолійович – директора 
Департаменту економічного розвитку обласної державної 
адміністрації, Ткач Євген Вікторович – керівник громадської 
організації „Товариство науковців та інтелектуальної молоді”, 
кандидат економічний наук, доцент економічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації 
3. Про схвалення проекту перспективного плану формування 

територій громад Чернівецької області. 
Інформує: Токарюк Семен Володимирович – заступник 

начальника управління регіонального розвитку, містобудування та 
архітектури 

4. Про внесення змін до рішення 20-ї сесії Чернівецької обласної 
ради ХХІІІ скликання від 23.12.2013 №172-20/13 13 „Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
„Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей” у постійне 
користування 

Інформує: Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради 

 
1. Слухали: Про проект рішення „Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2015 рік” 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації 
Виступили: Гончар В.В., Воробчук В.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення „Про внесення змін до бюджету на 2015 рік” 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
 
2. Слухали: Про проект рішення „Про Стратегію розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року”. 
Інформує: – Сідляр Ігор Анатолійович – директора 

Департаменту економічного розвитку обласної державної 
адміністрації, Ткач Євген Вікторович – керівник громадської 



організації „Товариство науковців та інтелектуальної молоді”, 
кандидат економічний наук, доцент економічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича 

Виступили: Воробчук В.Д., Юзва Ю. М. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект „Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року” 
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
Секретар постійної комісії В.Воробчук 
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ВИСНОВОК  
 

18 червня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігоря 
Анатолійовича – директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації та керівника громадської організації 
„Товариство науковців та інтелектуальної молоді”, кандидат 
економічний наук, доцент економічного факультету Чернівецького 
національного університету імені Ю. Федьковича - Ткача Євгена 
Вікторовича про розгляд проекту рішення обласної ради „Про 
Стратегію розвитку чернівецької області на період до 2020 року”, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення обласної ради „Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року”. 

 
 
 
 

Секретар постійної комісії В.Воробчук 
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18 червня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд проекту рішення „Про 
внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік” 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана 
Юрія Івановича про розгляд проекту рішення обласної ради „Про 
внесення змін до бюджету на 2015 рік”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення обласної ради „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік”. 

 
 
 

Секретар постійної комісії В.Воробчук 
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