УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
Протокол № 3

засідання постійної комісії
15 березня 2016 р.
09.30

м. Чернівці
каб. 306

Присутні:
Павел Д.Д. – голова постійної комісії.
Субота В.Й., Штогрін А.І.
Запрошені:
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації.
Слепинюк Олена Ярославівна – заступник директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Дереворіз Володимир Михайлович – в.о. начальника управління житловокомунального господарства обласної державної адміністрації.
Басараб Ольга Михайлівна – заступник начальника управління житловокомунального господарства обласної державної адміністрації.
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу
виконавчого апарату області ради.
Порядок денний:
1. Про виконання обласного бюджету за 2015 рік.
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.

3. Про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2016 рік.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
5. Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності,
енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів Чернівецької області на 2011-2015 роки.
Інформує: Дереворіз Володимир Михайлович – в.о. начальника
управління житлово-комунального господарства обласної державної
адміністрації.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
6. Про звернення депутатів Хотинської районної ради VII скликання.
Інформує: Павел Дмитро Дмитрович – голова постійної комісії.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік.
Інформує: Павел Дмитро Дмитрович – голова постійної комісії.
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
1. Слухали: Інформацію Богатирця Ігора Миколайовича – директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про виконання
обласного бюджету за 2015 рік.
Виступили: Субота В.Й., Штогрін А.І.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
2. Слухали: Інформацію Богатирця Ігора Миколайовича – директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін
до обласного бюджету на 2016 рік.
Виступили: Субота В.Й., Штогрін А.І.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
3. Слухали: Інформацію Сідляра Ігора Анатолійович – директор
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації про
План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року.
Виступили: Павел Д.Д.

Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
4. Слухали: Інформацію Сідляра Ігора Анатолійович – директор
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації про
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016
рік.
Виступили: Субота В.Й., Павел Д.Д.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
5. Слухали: Інформацію Дереворіза Володимира Михайловича – в.о.
начальника управління житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації про внесення змін до Комплексної програми
енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької області на 2011-2015 роки.
Виступили: Субота В.Й., Павел Д.Д.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
6. Слухали: Інформацію Павела Дмитра Дмитровича – голови
постійної комісії про звернення депутатів Хотинської районної ради VII
скликання.
Виступили: Субота В.Й., Штогрін А.І.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
7. Слухали: Інформацію Павела Дмитра Дмитровича – голови
постійної комісії про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік.
Виступили: Субота В.Й., Штогрін А.І.
Вирішили: висновок комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.

Голова постійної комісії

Д.Павел

Секретар комісії

А.Штогрін

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про виконання обласного бюджету
за 2015 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Богатирця Ігора
Миколайовича – директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації про виконання обласного бюджету за 2015 рік, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим
виконання обласного бюджету за 2015 рік".

Голова постійної комісії

проектом

рішення

Д.Павел

"Про

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про внесення змін до Комплексної програми
енергоефективності, енергозбереження та
раціонального використання паливноенергетичних ресурсів Чернівецької області
на 2011-2015 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію Дереворіза Володимира
Михайловича – в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації. про внесення змін до
Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької
області на 2011-2015 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованими змінами та рекомендувати сесії
обласної ради врахувати їх при розгляді проекту рішення "Про внесення
змін до Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької
області на 2011-2015 роки".
Голова постійної комісії

Д.Павел

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Богатирця Ігора
Миколайовича – директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2016 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 2016 рік".

Голова постійної комісії

Д.Павел

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про звернення депутатів
Хотинської районної ради
VII скликання
Заслухавши та обговоривши інформацію Павела Дмитра
Дмитровича – голови постійної комісії про звернення депутатів Хотинської
районної ради VII скликання, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання на наступному
засіданні постійної комісії після детальнішого його вивчення.

Голова постійної комісії

Д.Павел

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Павела Дмитра
Дмитровича – голови постійної комісії про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2016 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про план
роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік".

Голова постійної комісії

Д.Павел

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про План заходів з реалізації у 2015-2017
роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігора
Анатолійовича – директора Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про План
заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року".
Голова постійної комісії

Д.Павел

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного
комплексу, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
ВИСНОВОК
15 березня 2016 р.

м. Чернівці

Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігора
Анатолійовича – директора Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2016 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік".

Голова постійної комісії

Д.Павел

