
ПРОТОКОЛ № 1 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
17 грудня 2015 року               12-00                                     м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Андрюк А.В., Куліш В.І., Савчук М.П., Фищук О.Г., 
Шевчук І.В., Чорней М.В., Балта В.В., Сорочан І.О. 

 
 
Запрошені: 
 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

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

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

 
1. Слухали: 

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

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Андрюк А.В. 
Куліш В.І. 
Савчук М.П. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
Сорочан І.О. 
 

 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до обласного бюджету на 2015 рік» із змінами, які подані листом обласною 
державною адміністрацією від 11.12.2015 №01.19/18-2756 «Про розгляд змін 
до проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової 
сесії обласної ради. 

3. Доповнити проект рішення перерозподілом розрахунків обсягів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на наданні пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот.   

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

 

 _______________А.В.Андрюк 
 _______________В.І.Куліш 
 _______________ М.П.Савчук 
 _______________О.Г.Фищук 
 _______________ І.В.Шевчук 
 _______________ М.В.Чорней 
 _______________ В.В.Балта 
 _______________І.О.Сорочан 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

17 грудня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 1/1 
 

 

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 - Чобана Юрія Івановича, 
розглянувши лист обласної державної адміністрації від 11.12.2015 №01.19/18-
2756 «Про розгляд змін до проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2015 рік»» та лист Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрацій від 17.12.2015 №01-19/6-3454 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» із змінами, які подані листом обласною 
державною адміністрацією від 11.12.2015 №01.19/18-2756 «Про розгляд змін 
до проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

3. Доповнити проект рішення перерозподілом розрахунків обсягів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на наданні пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот.   
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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