
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення 

  
 
  " 28 " липня 2015 року                                                             м. Чернівці                                                                                                            

Протокол № 41 
засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мельничук В.К.  Залявський В.Д. 

 Запрошені:  
Чобан Ю.І., Верига О.В., Думанчук А.І  

Порядок денний засідання:  
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 

Доповідач: Чобан Ю.І. - в.о. директора Департаменту фінансів ОДА 
 

2. Про схвалення проекту перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 
Доповідач: Куліш В.І. - перший заступник голови ОДА 
 

3. Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2015-2016 роки. 
Доповідач: Верига О.В. - директор Департаменту соціального захисту 
населення ОДА 
 
     4.  Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 25.06.2015р. 
№ 01.39/18-1581 щодо прийняття до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного центру соціально-
психологічної допомоги 
Доповідач: Верига О.В. - директор Департаменту соціального захисту 
населення ОДА 

 
 

1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік". 

Виступили:  Віщук С.І., Мельничук В.К.  
Вирішили:  
1. Взяти зазначену інформацію до відома  

 2. Внести запропонований проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 
 

 
 
 



 
 
2. Слухали: інформацію про схвалення проекту перспективного плану 

формування територій громад Чернівецької області. 
Виступили:  Віщук С.І., Мельничук В.К.  

Вирішили:  
1. Взяти зазначену інформацію до відома  

 2. Внести запропонований проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
3.Слухали: інформацію про проект рішення "Про Комплексну програму 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки". 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К.  
Вирішили:  
1. Взяти зазначену інформацію до відома  

 2. Внести запропонований проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 
 

4. Слухали: інформацію про лист Чернівецької облдержадміністрації від 
25.06.2015р. № 01.39/18-1581 щодо прийняття до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного 
центру соціально-психологічної допомоги 

Виступили:  Віщук С.І., Мельничук В.К.  
Вирішили:  
Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міс області від 16.07.2015р. з даного питання, а також 
відсутність відповідного проекту рішення сесії обласної ради та матеріалів, 
які обгрунтовують доцільність передачі Чернівецького обласного центру 
соціально-психологічної допомоги з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, питання щодо прийняття до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги зняти з 
розгляду. 

 
 

 
Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "28"  липня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення  змін до обласного  
бюджету на 2015 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до  обласного бюджету  на 2015 рік", постійна комісія, - 
 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення "Про внесення  змін до обласного бюджету  

на 2015 рік " на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "28"  липня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про схвалення проекту перспективного 
плану формування територій громад 
Чернівецької області 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення "Про схвалення проекту перспективного 

плану формування територій громад Чернівецької області" на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "28"  липня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Комплексної програми  
соціальної підтримки учасників анти- 
терористичної операції (учасників бойових 
дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2015-2016 роки", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про затвердження 

Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "28"  липня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 25.06.2015р. 
№ 01.39/18-1581 щодо прийняття до  
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області  
Чернівецького обласного центру 
соціально-психологічної допомоги 
 
 

Розглянувши та обговоривши  лист Чернівецької облдержадміністрації 
від 25.06.2015р. № 01.39/18-1581 щодо прийняття до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецького обласного 
центру соціально-психологічної допомоги, постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міс області від 16.07.2015р. з даного питання, а також 
відсутність відповідного проекту рішення сесії обласної ради та матеріалів, 
які обгрунтовують доцільність передачі Чернівецького обласного центру 
соціально-психологічної допомоги з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, питання щодо прийняття до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги зняти з 
розгляду. 

 
Голова постійної комісії               В. Мельничук 


	Протокол комісії
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення
	" 28 " липня 2015 року                                                             м. Чернівці
	Протокол № 41



	Висн. про внес. змін до обл. бюджету на  2015р.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань праці та
	соціального захисту населення
	В И С Н О В О К

	Висн. про проект формування територій
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань праці та
	соціального захисту населення
	В И С Н О В О К

	Висновок по учасникам антитер. операції
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань праці та
	соціального захисту населення
	В И С Н О В О К

	Висновок по Черн. обл. центру соц-псих допомоги
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань праці та
	соціального захисту населення
	В И С Н О В О К


