
ПРОТОКОЛ № 70 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
23 жовтня 2015 року               09-00                                          м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

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

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Ступаков Г.Б., Сафороняк В.Т., 
Довгань М.О. 

 
Запрошені: 
 

Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 19.10.2015 №02-23/1059 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 
2. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 22.10.2015 №02-23/1074 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 
 
1. Слухали: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 19.10.2015 №02-23/1059 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

Інформував: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 



Виступили:  

Березовський М.М. 
Ушаков В.І. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

19.10.2015 №708-р «Про розподіл стабілізаційної дотації з обласного 
бюджету місцевим бюджетам та внесення змін до обласного бюджету на 
2015 рік». 

 
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

2. Слухали:  
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 22.10.2015 №02-23/1074 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

 

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. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

21.10.2015 №727-р «Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 
рік». 

 
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 
 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 _______________В.Є. Монзелевський 
 _______________О.І.Грушко 
 _______________ В.А.Затірка 
 _______________О.М.Унгурян  
  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

23 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 70/1 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 19.10.2015 №02-
23/1059 «Про погодження 
розпорядження обласної 
державної адміністрації» 

 

 
Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 19.10.2015 №02-23/1059 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації» та заслухавши в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія 
Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

19.10.2015 №708-р «Про розподіл стабілізаційної дотації з обласного 
бюджету місцевим бюджетам та внесення змін до обласного бюджету на 
2015 рік». 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

23 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 70/2 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 22.10.2015 №02-
23/1074 «Про погодження 
розпорядження обласної 
державної адміністрації» 

 

 
Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 22.10.2015 №02-23/1074 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації» та заслухавши в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія 
Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

21.10.2015 №727-р «Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 
рік». 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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