
ПРОТОКОЛ № 5 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
05 лютого 2016 року              09-00                                     м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

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

 
Відсутні члени комісії:. Савчук М.П.. 
 
Запрошені: 
 

Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 
Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту 
населення  облдержадміністрації. 
Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління культури 
облдержадміністрації. 
Романко Тарас Богданович – начальник управління суспільних комунікацій 
облдержадміністрації. 
Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 
Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад». 
Басараб Ольга Михайлівна  – заступник начальника управління житло-
комунального господарства облдержадміністрації. 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації. 
Сімейкіна Ніна Олександрівна – голова фонду підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

економіки, бюджету та інвестицій на 2016 рік. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
4. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 

програми «Власний дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 
5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 

програми «Власний дім» на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 
6. Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VІ скликання до Кабінету Міністрів України 
щодо вирішення проблемних питань на споживчому ринку, забезпечення 
захисту прав споживачів та якості продуктів харчування». 

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

 
7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2014-2017 роки». 

Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного 
захисту населення  облдержадміністрації. 

 
8. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 

обласної програми підтримки національно – культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 2015 році». 

Доповідач: Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління 
культури облдержадміністрації. 

 
9. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 

програми підтримки національно – культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління 
культури облдержадміністрації. 

 
10. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 

програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 



Доповідач: Романко Тарас Богданович – начальник управління суспільних 
комунікацій облдержадміністрації. 

 
11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження комплексної 

Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 

туризму облдержадміністрації. 
 
12. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження положення про 

обласний фонд охорони навколишнього природного середовища». 
Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 

туризму облдержадміністрації. 
 
13. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 

програми підтримки та комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

 
14. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 

програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно  
–аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки». 

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

15.    Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 28.12.2015 
№01.19/18-2883 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

Доповідач: Чобан Юрій Іванович - заступник директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації.  
 

16. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 29.12.2015 
№01.19/18-2885 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

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

 
17. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми енергоефективності, енергозбереження та раціонального 
використання паливно- енергетичних ресурсів Чернівецької області на 2011-
2015 роки». 

Доповідач: Басараб Ольга Михайлівна  – заступник начальника управління 
житло-комунального господарства облдержадміністрації. 
 

18. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 



 
19. Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної 

Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням ХIV сесії обласної ради VІ скликання від 
14 березня 2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 
20. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-
2020 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 
21. Про розгляд проекту рішення «Про план заходів з реалізації у 2015-

2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації. 
 

22. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 17.12.2015 №04-21/5717 «Щодо виділення коштів обласній 
науковій бібліотеці ім.М.Івасюка». 

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

 
23. Про розгляд листа виконавчого комітету Чернівецької міської 

ради від 21.12.2015 №01/02-21/3341 «Про мережу лікувальних закладів». 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 
24. Про розгляд листа Сторожинецької районної державної 

адміністрації  від 28.12.2015 №2346/01-10 «Про передбачення коштів для 
виплати грошової допомоги родинні загиблого в зоні проведення 
антитерористичної операції В.Бузенка». 

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

 
25. Про розгляд листа Чернівецького обласного госпіталю ветеранів 

війни «Про виділення асигнувань на 2016 рік». 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 
26. Про розгляд листа Путильської районної ради від 31.12.2015 

№02-22/276 «Про розгляд звернення депутатів Путильської районної ради до 
Верховної Ради України». 

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

 



27. Про розгляд листа Глибоцької районної державної адміністрації 
від 20.11.2015 №01.05-628 «Про ініціювання внесення змін до Податкового 
кодексу». 

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

 
28. Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру від 28.12.2015 №01-06/87 «Про виділення коштів». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
29. Про розгляд листа служби автомобільних доріг у Чернівецькій 

області  від 25.12.2015 №1110 «Про виділення коштів на будівництво 
зруйнованого моста м.Сторожинець». 

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

30. Про розгляд листа Обласного комунального закладу «Дитячо-
юнацька спортивна школа у місті Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про 
виділення додаткового фінансування для завершення будівництва автономної 
газової котельні ДЮСШ». 

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

 
31.   Про розгляд листа Обласної комунальної установи «Лікарня 

швидкої медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення 
додаткових коштів та коштів для співфінансування грантових європейських 
проектів». 

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

 

1. Слухали: 
 
Про обрання заступника голови постійної комісії. 

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

 

Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань економіки, 

бюджету та інвестицій Чорнея Михайла Васильовича. 



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

 

2. Слухали: 
 
Про обрання секретаря постійної комісії. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати секретарем постійної комісії з питань економіки, бюджету та 

інвестицій Андрюка Андрія Васильовича. 
 

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

 

3. Слухали: 
 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань економіки, 

бюджету та інвестицій на 2016 рік. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи постійної комісії з питань економіки, бюджету 

та інвестицій на 2016 рік. 
 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



4. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Комплексної 

програми «Власний дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Варжевський О.З. 
Сімейкіна Н.О. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
 
 

Вирішили:  

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

Комплексної програми «Власний дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

5. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 

«Власний дім» на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Варжевський О.З. 
Сімейкіна Н.О. 
Чорней М.В. 
 
 

Вирішили:  

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

Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 



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

 

6. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІ скликання до Кабінету Міністрів України щодо вирішення 
проблемних питань на споживчому ринку, забезпечення захисту прав 
споживачів та якості продуктів харчування». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо вирішення проблемних питань на споживчому ринку, 
забезпечення захисту прав споживачів та якості продуктів харчування» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

7. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2014-2017 роки». 

Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного 
захисту населення  облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Гайдай О.В. 
Березовський М.М. 
Балта В.В. 
Чорней М.В. 
 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню цивільного захисту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення «Про внесення змін до 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та повторно внести його на розгляд 
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

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

 

8. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної обласної 

програми підтримки національно – культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2013-2015 роки у 2015 році». 

Доповідач: Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління 
культури облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Шарагова Т.М. 
Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

Регіональної обласної програми підтримки національно – культурних 
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 
2015 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

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

 

9. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 

підтримки національно – культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 роки». 



Доповідач: Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління 
культури облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Шарагова Т.М. 
Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

Регіональної програми підтримки національно – культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

10. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 

забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Романко Тарас Богданович – начальник управління суспільних 
комунікацій облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Березовський М.М 
Романко Т.Б. 
Балта В.В. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

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

Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 



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

 

11. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження комплексної Програми 

розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 

туризму облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М  
Когутяк Я.М. 
Шевчук І.В. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати департаменту екології та туризму обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо джерел та сум 
фінансування та збільшити на 1000,0 тис.грн. видатки на фінансування 
напрямів діяльності та заходів даної програми щорічно по 200,0 тис.грн. по 
обласному бюджету.  

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» із змінами та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

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

 

12. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження положення про 

обласний фонд охорони навколишнього природного середовища». 
Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 

туризму облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Когутяк Я.М. 
 



Вирішили:  

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

положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради.  

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

 

13. Слухали: 
 
Про розгляд розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 

програми підтримки та комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
Федорук А.І. 
 

Вирішили:  

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

Регіональної програми підтримки та комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради.  

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

 

14. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної програми 

забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно –
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки». 

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



 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 
Балта В.В.  
 

Вирішили:  

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

регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої 
інформаційно – аналітичної системи управління фінансовими ресурсами 
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

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

 

15. Слухали: 
 
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 28.12.2015 

№01.19/18-2883 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

16. Слухали: 
 
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 29.12.2015 

№01.19/18-2885 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 



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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

17. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми енергоефективності, енергозбереження та раціонального 
використання паливно- енергетичних ресурсів Чернівецької області на 2011-
2015 роки». 

Доповідач: Басараб Ольга Михайлівна  – заступник начальника управління 
житло-комунального господарства облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Басараб О.М. 
Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

до Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та 
раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

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



 

18. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 

молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Вітовський Б.І. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо ресурсного 
забезпечення коштів небюджетних джерел. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

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

 

19. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної Програми 

реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням ХIV сесії обласної ради VІ скликання від 14 березня 
2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Вітовський Б.І. 
Балта В.В. 
 



 

Вирішили:  

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

комплексної Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХIV сесії обласної ради 
VІ скликання від 14 березня 2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

20. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Вітовський Б.І. 
Балта В.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо ресурсного 
забезпечення коштів небюджетних джерел.  

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» із змінами та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 



21. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про план заходів з реалізації у 2015-2017 

роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 
 
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Сідляр І.А. 
Чорней М.В. 

 

Вирішили:  

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» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

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

 

22. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 17.12.2015 №04-21/5717 «Щодо виділення коштів обласній 
науковій бібліотеці ім.М.Івасюка». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити управлінню культури обласної державної адміністрації 

лист Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка від 24.11.2015 №320 «Про виділення коштів» для вивчення та 
вирішення даного питання. 



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

23. Слухали: 
 
Про розгляд листа виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 

21.12.2015 №01/02-21/3341 «Про мережу лікувальних закладів». 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

24. Слухали: 
 
Про розгляд листа Сторожинецької районної державної адміністрації  від 

28.12.2015 №2346/01-10 «Про передбачення коштів для виплати грошової 
допомоги родинні загиблого в зоні проведення антитерористичної операції 
В.Бузенка». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації виділити сім’ї 
загиблого Володимира Бузенка жителя села Великий Кучурів 
Сторожинецького району Чернівецької області грошову допомогу у 
розмірі 100 тис. грн., за рахунок  коштів передбачених Комплексною 



Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки. 

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

 

25. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни 

«Про виділення асигнувань на 2016 рік». 
Доповідач: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
Чобан Ю.І. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювати лист 
Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни «Щодо виділення 
асигнувань на 2016 рік». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 

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

 

26. Слухали: 
 
Про розгляд листа Путильської районної ради від 31.12.2015 №02-22/276 

«Про розгляд звернення депутатів Путильської районної ради до Верховної 
Ради України». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

27. Слухали: 
 
Про розгляд листа Глибоцької районної державної адміністрації від 

20.11.2015 №01.05-628 «Про ініціювання внесення змін до Податкового 
кодексу». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі 

наявності пропозицій щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та 
внесення змін до Податкового кодексу надати обґрунтовані пропозиції на 
розгляд постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій. 
 

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

 

 

28. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного діагностичного 

центру від 28.12.2015 №01-06/87 «Про виділення коштів». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювати лист Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру від 28.12.2016 №01-06/87 «Про 
виділення коштів». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 

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

 

29. Слухали: 
 
Про розгляд листа служби автомобільних доріг у Чернівецькій області  

від 25.12.2015 №1110 «Про виділення коштів на будівництво зруйнованого 
моста м.Сторожинець». 

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

 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

служби автомобільних доріг у Чернівецькій області  від 25.12.2015 №1110 
«Про виділення коштів на будівництво зруйнованого моста м.Сторожинець. 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 

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

 

30. Слухали: 
 
Про розгляд листа Обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа у місті Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про виділення 
додаткового фінансування для завершення будівництва автономної газової 
котельні ДЮСШ». 

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

 

 Виступили:  



Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

Обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про виділення додаткового фінансування 
для завершення будівництва автономної газової котельні ДЮСШ». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 

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

 

31. Слухали: 
 
Про розгляд листа Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої 

медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення додаткових коштів 
та коштів для співфінансування грантових європейських проектів». 

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

 

Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту охорони здоров’я спільно з Департаментом фінансів 

облдержадміністрації вишукати можливість забезпечення фінансуванням 
визначеного листом Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої 
медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення додаткових коштів 
та коштів для співфінансування грантових європейських проектів» в межах 
загального обсягу фінансування галузі охорони здоров’я на 2016 рік. 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 

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



 

32. Слухали: 
 

Про макет стелли загиблим «Героям АТО». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Балта В.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.Рекомендувати управлінню суспільних комунікацій 

облдержадміністрації розробити макет стелли «Героям АТО» загиблим 
вихідцям  з Чернівецької області з елементами християнської тематики, та 
надати на розгляд і затвердження постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій. 

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

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії                                                       А.Андрюк 

 

 _______________В.В.Балта 
 _______________ М.В.Чорней 
 _______________О.Г.Фищук 
 _______________ І.В.Шевчук 
 _______________ І.О.Сорочан 
 _______________ В.І.Куліш  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/1 
 

 

Про обрання заступника 
голови постійної комісії 

 
 
 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії щодо 

кандидатури заступника голови, постійна комісія 
 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань економіки, 

бюджету та інвестицій Чорнея Михайла Васильовича. 
 

 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/2 
 

 

Про обрання секретаря 
постійної комісії 

 
 
 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії щодо 

кандидатури секретаря постійної комісії, постійна комісія 
 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати секретарем постійної комісії з питань економіки, бюджету та 

інвестицій Андрюка Андрія Васильовича. 
 

 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/3 
 

 

Про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та 
інвестицій на 2016 рік 

 
 
 

 
Розглянувши план постійної комісії з питань економіки, бюджету та 

інвестицій на 2016 рік, постійна комісія 
 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи постійної комісії з питань економіки, бюджету 

та інвестицій на 2016 рік 
 

 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про хід виконання 
Комплексної програми «Власний 
дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Варжевського 
Олександра Зіфрідовича про розгляд проекту рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми «Власний дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід виконання 

Комплексної програми «Власний дім» на 2012-2015 рр. у 2014 році» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження  Комплексної 
програми «Власний дім» на 2016-
2020 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – Варжевського 
Олександра Зіфрідовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження 
Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VI 
скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо вирішення 
проблемних питань на 
споживчому ринку, забезпечення 
захисту прав споживачів та якості 
продуктів харчування»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Березовського М.М. про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VI скликання до Кабінету Міністрів України 
щодо вирішення проблемних питань на споживчому ринку, забезпечення 
захисту прав споживачів та якості продуктів харчування», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо вирішення проблемних питань на споживчому ринку, 
забезпечення захисту прав споживачів та якості продуктів харчування» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної 
соціальної програми розвитку 
цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації 
в Чернівецькій області на 2014-2017 
роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

цивільного захисту обласної державної адміністрації – Гайдая Олексія 
Володимировича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню цивільного захисту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення «Про внесення змін до 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та повторно внести його на розгляд 
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання Регіональної обласної 
програми підтримки національно – 
культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 
2013-2015 роки у 2015 році»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління культури обласної державної адміністрації – Шарагової Тетяни 
Михайлівни про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 
обласної програми підтримки національно – культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 2015 році», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

Регіональної обласної програми підтримки національно – культурних 
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 
2015 році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Регіональної 
програми підтримки національно – 
культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 
2016-2018 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління культури обласної державної адміністрації – Шарагової Тетяни 
Михайлівни про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми підтримки національно – культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2016-2018 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Регіональної програми підтримки національно – культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/10 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Регіональної 
програми забезпечення 
інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят 
державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 
2016-2020 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

суспільних комунікацій обласної державної адміністрації – Романко Тараса 
Богдановича про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/11 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-2020 
роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

екології та туризму обласної державної адміністрації – Когутяка Ярослава 
Мироновича про розгляд проекту рішення «Про затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати департаменту екології та туризму обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо джерел та сум 
фінансування та збільшити на 1000,0 тис.грн. видатки на фінансування 
напрямів діяльності та заходів даної програми щорічно по 200,0 тис.грн. по 
обласному бюджету.  

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» із змінами та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/12 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження положення про 
обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

екології та туризму обласної державної адміністрації – Когутяка Ярослава 
Мироновича про розгляд проекту рішення «Про затвердження положення 
про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/13 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання Регіональної програми 
підтримки та 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 Анатолій Іванович про розгляд проекту 
рішення «Про виконання Регіональної програми підтримки та 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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

Регіональної програми підтримки та комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/14 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження регіональної 
програми забезпечення діяльності 
та розширення інтегрованої 
інформаційно  – аналітичної 
системи управління фінансовими 
ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 
роки» на 2013-2015 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія 
Івановича про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно– 
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 

регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої 
інформаційно – аналітичної системи управління фінансовими ресурсами 
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/15 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
28.12.2015 №01.19/18-2883 «Про 
погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації 
від 28.12.2015 №946-р «Про 
внесення змін до розподілу обсягів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам»» 

 

 
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 28.12.2015 

№01.19/18-2883 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 28.12.2015 №946-р «Про внесення змін до розподілу 
обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»» заслухавши 
заступника директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Чобана Юрія Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/16 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
29.12.2015 №01.19/18-2885 «Про 
погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації 
від 29.12.2015 №951-р «Про 
внесення змін до розподілу 
міжбюджетних трансфертів»» 

 

 
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 29.12.2015 

№01.19/18-2885 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 29.12.2015 №951-р «Про внесення змін до розподілу 
міжбюджетних трансфертів»» заслухавши заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія 
Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/17 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної 
програми енергоефективності, 
енергозбереження та раціонального 
використання паливно- 
енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління житлово – комунального господарства обласної державної 
адміністрації – Басараб Ольги Михайлівни про розгляд проекту рішення 
«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 запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 

до Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та 
раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/18 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-
2020 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 

та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Богдана Івановича 
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо ресурсного 
забезпечення коштів небюджетних джерел. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/19 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання комплексної Програми 
реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми 
та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 
роки, затвердженої рішенням ХIV сесії 
обласної ради VІ скликання від 14 
березня 2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 
роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 

та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Богдана Івановича 
про розгляд проекту рішення «Про виконання комплексної Програми 
реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням ХIV сесії обласної ради VІ скликання від 14 березня 
2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 роки», постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

комплексної Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХIV сесії обласної ради 
VІ скликання від 14 березня 2013 р. №6-14/13 за 2013-2015 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/20 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 

та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Богдана Івановича 
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації доопрацювати даний проект рішення щодо ресурсного 
забезпечення коштів небюджетних джерел.  

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» із змінами та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/21 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
план заходів з реалізації у 2015-2017 
роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігоря 
Анатолійовича про розгляд проекту рішення «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» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/22 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 17.12.2015 №04-
21/5717 «Щодо виділення коштів 
обласній науковій бібліотеці 
ім.М.Івасюка»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія 
Івановича про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 17.12.2015 №04-21/5717 «Щодо виділення коштів обласній 
науковій бібліотеці ім.М.Івасюка», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити управлінню культури обласної державної адміністрації 

лист Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка від 24.11.2015 №320 «Про виділення коштів» для вивчення та 
вирішення даного питання. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/23 
 

 

Про розгляд листа виконавчого 
комітету Чернівецької міської ради 
від 21.12.2015 №01/02-21/3341 «Про 
мережу лікувальних закладів»»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія 
Івановича про розгляд листа виконавчого комітету Чернівецької міської ради 
від 21.12.2015 №01/02-21/3341 «Про мережу лікувальних закладів», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/24 
 

 

Про розгляд листа Сторожинецької 
районної державної адміністрації  
від 28.12.2015 №2346/01-10 «Про 
передбачення коштів для виплати 
грошової допомоги родинні 
загиблого в зоні проведення анти 
терористичної операції В.Бузенка»»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія 
Івановича про розгляд листа Сторожинецької районної державної 
адміністрації  від 28.12.2015 №2346/01-10 «Про передбачення коштів для 
виплати грошової допомоги родинні загиблого в зоні проведення анти 
терористичної операції В.Бузенка», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації виділити сім’ї загиблого 
Володимира Бузенка жителя села Великий Кучурів Сторожинецького району 
Чернівецької області грошову допомогу  у розмірі 100 тис.грн., за рахунок  
коштів передбачених Комплексною Програмою соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2015-2016 роки. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/25 
 

 

Про розгляд листа Чернівецького 
обласного госпіталю ветеранів 
війни «Про виділення асигнувань 
на 2016 рік»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія 
Івановича про розгляд листа Чернівецького обласного госпіталю ветеранів 
війни «Про виділення асигнувань на 2016 рік», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювати лист Чернівецького 
обласного госпіталю ветеранів війни «Щодо виділення асигнувань на 2016 
рік». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/26 
 

 

Про розгляд листа Путильської 
районної ради від 31.12.2015 №02-
22/276 «Про розгляд звернення 
депутатів Путильської районної 
ради до Верховної Ради України»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської 
районної ради від 31.12.2015 №02-22/276 «Про розгляд звернення депутатів 
Путильської районної ради до Верховної Ради України», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/27 
 

 

Про розгляд листа Глибоцької 
районної державної адміністрації від 
20.11.2015 №01.05-628 «Про 
ініціювання внесення змін до 
Податкового кодексу»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької 
районної державної адміністрації від 20.11.2015 №01.05-628 «Про 
ініціювання внесення змін до Податкового кодексу», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі 

наявності пропозицій щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та 
внесення змін до Податкового кодексу надати обґрунтовані пропозиції на 
розгляд постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій.  
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/28 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецького обласного 
медичного діагностичного 
центру від 28.12.2016 №01-
06/87 «Про виділення 
коштів»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру від 28.12.2016 №01-06/87 «Про 
виділення коштів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювати лист Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру від 28.12.2016 №01-06/87 «Про 
виділення коштів». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/29 
 

 

Про розгляд листа служби 
автомобільних доріг у 
Чернівецькій області від 
25.12.2015 №1110 «Про 
виділення коштів на 
будівництво зруйнованого 
моста м.Сторожинець»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області  від 25.12.2015 №1110 «Про 
виділення коштів на будівництво зруйнованого моста м.Сторожинець», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

служби автомобільних доріг у Чернівецькій області  від 25.12.2015 №1110 
«Про виділення коштів на будівництво зруйнованого моста м.Сторожинець.  

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/30 
 

 

Про розгляд листа Обласного 
комунального закладу «Дитячо-
юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ» від 28.09.2015 
«Про виділення додаткового 
фінансування для завершення 
будівництва автономної газової 
котельні ДЮСШ»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Обласного 
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про виділення додаткового фінансування 
для завершення будівництва автономної газової котельні ДЮСШ», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

Обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про виділення додаткового фінансування 
для завершення будівництва автономної газової котельні ДЮСШ.  

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №5/31 
 

 

Про розгляд листа Обласної 
комунальної установи «Лікарня 
швидкої медичної допомоги» від 
01.02.2016 №136 «Про виділення 
додаткових коштів та коштів для 
співфінансування грантових 
європейських проектів»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» від 01.02.2016 
№136 «Про виділення додаткових коштів та коштів для співфінансування 
грантових європейських проектів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту охорони здоров’я спільно з Департаментом фінансів 

облдержадміністрації вишукати можливість забезпечення фінансуванням 
визначеного листом Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої 
медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення додаткових коштів 
та коштів для співфінансування грантових європейських проектів» в межах 
загального обсягу фінансування галузі охорони здоров’я на 2016 рік.   

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

05 лютого 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1 
 

 

Про макет стелли загиблим 
«Героям АТО»  

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про макет стелли загиблим «Героям 
АТО», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню суспільних комунікацій 

облдержадміністрації розробити макет стелли «Героям АТО» загиблим 
вихідцям  з Чернівецької області з елементами християнської тематики, та 
надати на розгляд і затвердження постійній комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 


	Протокол
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	28. Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного діагностичного центру від 28.12.2015 №01-06/87 «Про виділення коштів».
	29. Про розгляд листа служби автомобільних доріг у Чернівецькій області  від 25.12.2015 №1110 «Про виділення коштів на будівництво зруйнованого моста м.Сторожинець».
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	30. Про розгляд листа Обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у місті Новодністровськ» від 28.09.2015 «Про виділення додаткового фінансування для завершення будівництва автономної газової котельні ДЮСШ».
	31.   Про розгляд листа Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення додаткових коштів та коштів для співфінансування грантових європейських проектів».
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