ПРОТОКОЛ № 66
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
28 липня 2015 року

09-00

м. Чернівці

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій:
Березовський М.М., Грушко О.І., Унгурян О.М., Сафороняк В.Т.,
Ступаков Г.Б., Затірка В.А., Ушаков В.І., Довгань М.О.
Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Монзелевський В.Є.
Запрошені:
Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Куліш Володимир Іванович – перший заступник голови обласної
державної адміністрації.
Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік».
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
2.
Про розгляд проекту рішення «Про схвалення проекту
перспективного плану формування території громад Чернівецької області».
Доповідачі: Куліш Володимир Іванович – перший заступник голови
обласної державної адміністрації.
3.
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки».
Доповідач: Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
на 2015 рік».
Інформував: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора 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.
3. Збільшити обсяг дохідної частини обласного бюджету у сумі 7109005
гривень та передбачити зазначені кошти Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації, як головному розпоряднику
коштів, з подальшим її використанням відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20.05.2015 №348 «Про затвердження Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов».
4. Внести зміни до обласного бюджету на 2015 рік в частині зменшення
коштів по Управлінню капітального будівництва обласної державної
адміністрації, які фінансуються за рахунок програми Укргідроенерго у сумі
400 тис.грн. та надати субвенцію на зазначену суму Новодністровській
міській раді на виготовлення генерального плану м.Новодністровськ.
5. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік» доповнивши його наступним пунктом наступного
змісту: «Створити тимчасову контрольну комісію обласної ради з вивчення
ситуації, щодо стану реалізації та проблемних питань у рамках проектів
транскордонного співробітництва, що реалізуються в Чернівецькій області, у
складі депутатів обласної ради. Тимчасовій контрольній комісії про наслідки
роботи поінформувати обласну раду на черговій сесії обласної ради».
6. В п.5 проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2015 рік» замінити слова «лікарня» на «диспансер» та «добудова» на
«будівництво».
7.
Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 рік» по розподілу субвенції на погашення
заборгованості в різниці у тарифах між районами та містами зменшивши

обласний бюджет на 6049400,00 гривень та збільшивши по наступних
районах, а саме:
- м.Чернівці – 5478650,34;
- м.Новодністровськ – 191842,78;
- Кіцманський – 108121,65
- Кельменецький – 60308,62;
- Новоселицький – 64949,95;
- Сторожинецький – 145526,66.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про схвалення проекту перспективного
плану формування території громад Чернівецької області».
Інформували: Куліш Володимир Іванович – перший заступник
голови обласної державної адміністрації.
Виступили: Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
схвалення проекту перспективного плану формування території громад
Чернівецької області» 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 затвердження «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки».
Інформував: Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту
соціального захисту населення 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
затвердження «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на
2015-2016 роки» із змінами внесеними юридичним відділом виконавчого
апарату обласної ради та рекомендувати Розділ 5 «Завдання програми та
результативні показники» програми доповнити пунктом наступного змісту:
«Ресурсне забезпечення програми наведено в Додатку 2» після чого внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За"- 8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

М.Березовський

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

УКРАЇНА

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

28 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 66/1
Про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік»
Розглянувши листи Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 27.07.2015 №08.16/896, 27.07.2015 №07-28/375-1 «Про
розподіл субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах»,
заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія Івановича про
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015
рік», 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.
3. Збільшити обсяг дохідної частини обласного бюджету у сумі 7109005
гривень та передбачити зазначені кошти Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації, як головному розпоряднику
коштів, з подальшим її використанням відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20.05.2015 №348 «Про затвердження Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов».
4. Внести зміни до обласного бюджету на 2015 рік в частині зменшення
коштів по Управлінню капітального будівництва обласної державної
адміністрації, які фінансуються за рахунок програми Укргідроенерго у сумі

400 тис.грн. та надати субвенцію на зазначену суму Новодністровській
міській раді на виготовлення генерального плану м.Новодністровськ.
5. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік» доповнивши його наступним пунктом наступного
змісту: «Створити тимчасову контрольну комісію обласної ради з вивчення
ситуації, щодо стану реалізації та проблемних питань у рамках проектів
транскордонного співробітництва, що реалізуються в Чернівецькій області, у
складі депутатів обласної ради. Тимчасовій контрольній комісії про наслідки
роботи поінформувати обласну раду на черговій сесії обласної ради».
6. В п.5 проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2015 рік» замінити слова «лікарня» на «диспансер» та «добудова» на
«будівництво».
7. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік» по розподілу субвенції на погашення заборгованості в
різниці у тарифах між районами та містами зменшивши обласний бюджет на
6049400,00 гривень та збільшивши по наступних районах, а саме:
- м.Чернівці – 5478650,34;
- м.Новодністровськ – 191842,78;
- Кіцманський – 108121,65
- Кельменецький – 60308,62;
- Новоселицький – 64949,95;
- Сторожинецький – 145526,66.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

28 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 66/2
Про розгляд проекту рішення
«Про
схвалення
проекту
перспективного
плану
формування території громад
Чернівецької області»
Заслухавши та обговоривши інформацію Куліша Володимира
Івановича – першого заступника голови обласної державної адміністрації
про розгляд проекту рішення «Про схвалення проекту перспективного
плану формування території громад Чернівецької області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про схвалення
проекту перспективного плану формування території громад Чернівецької
області» 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

28 липня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 66/3
Про розгляд проекту рішення
«Про затвердження «Комплексної
Програми соціальної підтримки
учасників
антитерористичної
операції (учасників бойових дій)
та членів їх сімей на 2015-2016
роки»
Заслухавши
та
обговоривши
інформацію
Вериги
Олени
Володимирівної - директора Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації про розгляд проекту рішення «Про
затвердження «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на
2015-2016 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
«Комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки» із
змінами внесеними юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради
та рекомендувати Розділ 5 «Завдання програми та результативні показники»
програми доповнити пунктом наступного змісту: «Ресурсне забезпечення
програми наведено в Додатку 2» після чого 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

18 червня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 65/4
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 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. Рекомендувати сесії обласної ради викласти в новій редакції додаток
№4 до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» на 2013-2015 роки.

Голова постійної комісії

М. Березовський

