
ПРОТОКОЛ № 67 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
14 серпня 2015 року               09-30                                          м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Грушко О.І., Унгурян О.М., Сафороняк В.Т.,  
Затірка В.А., Ушаков В.І., Довгань М.О., Монзелевський В.Є. 

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К.,  Ступаков Г.Б. 
 
Запрошені: 
 

Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації.  

Курко Ярослав Степанови – перший заступник голови обласної державної 
адміністрації.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

2. Про внесення змін до складу комісії з припинення діяльності 
комунального обласного позашкільного закладу «Перлина гір» та стан 
роботи інституту післядипломної педагогічної освіти за період 2014 року та 
за січень – липень 2015 року. 

Доповідачі: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції.  

1. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік». 

Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о.  директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

Виступили:  



 
Унгурян О.М. доповів про існуючу проблему дорожнього покриття у 
м.Вашківці Вижницького району та не дотримання температурного режиму. 
Подав пропозиції проекту схеми влаштування майданчика для розміщення 
пересувного пункту зважування великогабаритних транспортних засобів та 
локальний кошторис на влаштування під’їзду до вагів у сумі 25094 грн.  
 
Березовський М.М. необхідність зазначених майданчиків у Чернівецькій 
області складає 7 штук на загальну вартість – 190 тис. грн. 

 

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. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації до 
наступного засідання постійної комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестиції надати інформацію щодо процедури внесення об’єктів 
на виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Чернівецької 
області передбаченою в постанові Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 
№543 «Деякі питання використання у 2015 році коштів державних 
капітальних видатків».  

4. Виділити субвенцію з обласного бюджету Кіцманському районному 
бюджету у сумі 150 тис. грн. для завершення ремонту дитячого відділення 
Кіцманської центральної районної лікарні за рахунок  вільного залишку, що 
утворився станом на 01.01.2015 року по загальному фонду обласного 
бюджету. 

5.  Виділити субвенцію з обласного бюджету в розмірі 190 тис. грн. 
державному бюджету службі автомобільних доріг в Чернівецькій області для 
влаштування семи майданчиків в Чернівецькій області для розміщення 
пересувного пункту зважування великогабаритних транспортних засобів. 

 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

2. Слухали:  

 Про внесення змін до складу комісії з припинення діяльності 
комунального обласного позашкільного закладу «Перлина гір» та стан 
роботи інституту післядипломної педагогічної освіти за період 2014 року та 
за січень – липень 2015 року. 

Інформували: Березовський Михайло Михайлович – голова 
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції.  



Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.        Рекомендувати голові обласної ради внести зміни у склад комісії 
з припинення діяльності комунального обласного позашкільного закладу 
«Перлина гір» у зв’язку із звільненням начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради – Ванзуряка О.К.. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації внести зміни у склад комісії з припинення діяльності 
комунального обласного позашкільного закладу «Перлина гір» у зв’язку із 
звільненням заступника директора департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Потурнака Б. М. та подати обласній раді до 20 
серпня 2015 року кандидатуру для включення в склад вищезазначеної комісії. 

3.      Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
надати постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 20 
серпня 2015 року інформацію щодо діяльності Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області за період роботи 2014 року та січень 
- липень 2015 року. 

 
"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  
 _______________В.Є. Монзелевський 
 _______________О.М. Унгурян 
 _______________М.О.Довгань 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 серпня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 67/1 
 

 

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 – Дякову Анжелу Анатоліївну про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 
рік» та депутата обласної ради – Унгуряна О.М., 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. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації до 
наступного засідання постійної комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестиції надати інформацію щодо процедури внесення об’єктів 
на виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Чернівецької 
області передбаченою в постанові Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 
№543 «Деякі питання використання у 2015 році коштів державних 
капітальних видатків».  

4. Виділити субвенцію з обласного бюджету Кіцманському районному 
бюджету у сумі 150 тис. грн. для завершення ремонту дитячого відділення 
Кіцманської центральної районної лікарні за рахунок  вільного залишку, що 
утворився станом на 01.01.2015 року по загальному фонду обласного 
бюджету. 

5. Виділити субвенцію з обласного бюджету в розмірі 190 тис. грн. 
державному бюджету службі автомобільних доріг в Чернівецькій області для 



влаштування семи майданчиків в Чернівецькій області для розміщення 
пересувного пункту зважування великогабаритних транспортних засобів. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 серпня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 67/2 
 

 

Про внесення змін до складу 
комісії з припинення діяльності 
комунального обласного 
позашкільного закладу «Перлина 
гір» та стан роботи інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
за період 2014 року та за січень – 
липень 2015 року 

 

У зв’язку із звільненням заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації – Потурнака Б. М. та необхідністю 
внесення змін у склад комісії з припинення діяльності комунального 
обласного позашкільного закладу «Перлина гір», а також із судовими 
засіданнями між Інститутом післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації та Чернівецькою обласною радою, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації внести зміни у склад комісії з припинення діяльності 
комунального обласного позашкільного закладу «Перлина гір» у зв’язку із 
звільненням заступника директора департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Потурнака Б. М. та подати постійній комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 20 серпня 2015 року подати 
кандидатуру для включення в склад вищезазначеної комісії. 

2. Рекомендувати голові обласної ради внести зміни у склад комісії з 
припинення діяльності комунального обласного позашкільного закладу 
«Перлина гір» у зв’язку із звільненням начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради – Ванзуряка О.К. та подати постійній 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 20 серпня 2015 року 
рішення про новий склад вищезазначеної комісії. 



3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації надати 
постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 20 серпня 
2015 року інформацію щодо діяльності Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області за період роботи 2014 року та січень 
- липень 2015 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 серпня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 67/2 
 

 

Про внесення змін до складу 
комісії з припинення діяльності 
комунального обласного 
позашкільного закладу «Перлина 
гір» та стан роботи інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
за період 2014 року та за січень – 
липень 2015 року 

 

У зв’язку із звільненням заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації – Потурнака Б. М. та необхідністю 
внесення змін у склад комісії з припинення діяльності комунального 
обласного позашкільного закладу «Перлина гір», а також із судовими 
засіданнями між Інститутом післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації та Чернівецькою обласною радою, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Рекомендувати голові обласної ради внести зміни у склад комісії з 
припинення діяльності комунального обласного позашкільного закладу 
«Перлина гір» у зв’язку із звільненням начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради – Ванзуряка О.К.. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації внести зміни у склад комісії з припинення діяльності 
комунального обласного позашкільного закладу «Перлина гір» у зв’язку із 
звільненням заступника директора департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Потурнака Б. М. та подати обласній раді до 20 
серпня 2015 року кандидатуру для включення в склад вищезазначеної комісії. 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації надати 
постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 20 серпня 



2015 року інформацію щодо діяльності Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області за період роботи 2014 року та січень 
- липень 2015 року. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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