ПРОТОКОЛ № 7
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
28 квітня 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., Чорней М.В., Савчук М.П..
Відсутні члени комісії:. Сорочан І.О.
Запрошені:
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.
Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
населення облдержадміністрації.
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.
Ткач Микола Миколайович – начальник відділу взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.
Гливко Альона Георгіївна – депутат обласної ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

2. Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо
врегулювання питань стосовно сплати податків та зборів суб’єктами
господарювання за місцем фактичного здійснення діяльності».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік».
Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та
членів їх сімей на 2015-2016 роки».
Доповідач: Півень Юрій Йосипович – в.о. директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми матеріально-технічного забезпечення проведення заходів
територіальної оборони та мобілізації в Чернівецькій області на період 20162018 років».
Доповідач: Ткач Микола Миколайович – начальник відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації.

6. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2014-2017 роки за 2015 рік».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного
захисту населення облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради VII скликання до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з Державного бюджету
України місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів».
Доповідач: Гливко Альона Георгіївна – депутат обласної ради.

8. Про розгляд проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

9. Про розгляд звернень депутата Чернівецької обласної ради VII
скликання Любимського В.О. від 04.03.2016 №4 «Про дофінансування
ремонтних робіт Чудейської загальноосвітньої школи», від 04.03.2016 №6
«Про додаткове фінансування для завершення будівництва Сторожинецького
ДДЗ» .
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

10. Про внесення змін до «Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області».
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.

1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік».

Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

Виступили:
Сідляр І.А.
Березовський М.М.
Чорней М.В.
Шевчук І.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на
2016 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

2.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Кабінету міністрів України щодо врегулювання питань

стосовно сплати податків та зборів суб’єктами господарювання за місцем
фактичного здійснення діяльності».

Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Виступили:
Сідляр І.А.
Березовський М.М.
Богатирець І.М.
Савчук М.П.
Балта В.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Кабінету міністрів
України щодо врегулювання питань стосовно сплати податків та зборів
суб’єктами господарювання за місцем фактичного здійснення діяльності» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

3.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
на 2016 рік».
Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Виступили:
Березовський М.М.
Богатирець І.М.
Фищук О.Г.
Куліш В.І.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. За рахунок цільової субвенції наданої з Чернівецького міського
бюджету обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину

спеціального фонду обласного бюджету на 119,0 тис.грн., шляхом внесення
змін до додатків 1, 3 і 6 до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік» зазначені асигнування передбачити Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації за КФКВ
091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної
реабілітації інвалідів».
3. За рахунок понадпланових надходжень митних платежів збільшити
дохідну та видаткову частину спеціального фонду обласного бюджету на
6409,0 тис.грн., шляхом внесення змін до додатків 1 і 3 до проекту рішення
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» зазначені
асигнування передбачити управлінню капітального будівництва обласної
державної адміністрації за КФКВ 170704 «Реконструкція автомобільної
дороги загального користування державного значення користування
державного значення Одеса – Рені (на Бухарест) (М-15), поточний ремонт
автомобільної дороги загального користування державного значення Львів Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів – Сколе автомобільної дороги
загального користування державного значення Київ – Чоп (на Бухарест через
Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) та автомобільної дороги загального
користування державного значення Сколе – Славське (Т-14-24), поточний
ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення
Стрий - Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10)».
4. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених змін та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

4.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та
членів їх сімей на 2015-2016 роки».

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – в.о. директора Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

Виступили:
Півень Ю.Й.
Березовський М.М.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення про внесення змін
до «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників

бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки» 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
матеріально-технічного забезпечення проведення заходів територіальної
оборони та мобілізації в Чернівецькій області на період 2016-2018 років».

Доповідач: Ткач Микола Миколайович – начальник відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації.

Виступили:
Ткач М.М.
Березовський М.М.
Куліш В.І.
Фищук О.Г.
Шевчук І.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми матеріально-технічного забезпечення проведення
заходів територіальної оборони та мобілізації в Чернівецькій області на
період 2016-2018 років» 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 виконання Комплексної соціальної
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на
2014-2017 роки за 2015 рік».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного
захисту населення облдержадміністрації.

Виступили:
Гайдай О.В.
Березовський М.М.
Фищук О.Г.
Куліш В.І.
Балта В.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2015 рік» 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 звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VII скликання до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо виділення субвенції з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів».
Доповідач: Гливко Альона Георгіївна – депутат обласної ради.

Виступили:
Гливко А.Г.
Березовський М.М.
Шевчук І.В.
Фищук О.Г.
Куліш В.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку робітничих
кадрів» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.

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

8.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення
виконавчого апарату обласної ради».

«Про

структуру

та

чисельність

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

Виступили:
Березовський М.М.
Балта В.В.
Фищук О.Г.
Куліш В.І.
Шевчук І.В.
Чорней М.В.
Андрюк А.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати проект рішення «Про структуру та
чисельність виконавчого апарату обласної ради» за основу до розгляду на
черговій сесії обласної ради з наступними змінами до нього:
2.1. Замінити в п.1 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» слово «відділ» на «сектор» та слова «у
кількості 3-х штатних одиниць.» на слова «у кількості 2-х штатних одиниць
та».
2.2. Доповнити п.1 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» наступними словами «у складі
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату Чернівецької обласної ради відділ з
питань земельних відносин у складі 3-х штатних одиниць та сектор обліку та
аудиту у складі 2-х штатних одиниць».
3. Внести зміни до п.4 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» замінивши його наступними словами:
«Фінансовому відділу виконавчого апарату обласної ради провести
розрахунок додаткової потреби у коштах для забезпечення функціонування
сектору з питань адміністративно – територіальної реформи та
децентралізації виконавчого апарату обласної ради, відділу з питань
земельних відносин та сектору обліку та аудиту».
4. Внести зміни до п.5 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» виклавши його в наступній редакції
замість існуючої: «Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної
адміністрації вивчити можливість внесення змін до обласного бюджету на

2016 рік в частині збільшення кошторисних призначень 2016 року на
утримання виконавчого апарату обласної ради з метою забезпечення
функціонування та оптимізації вищезазначених структурних підрозділів
виконавчого апарату обласної ради».
5. Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації
подати на розгляд до наступного засідання опрацьований проект
кошторисних призначень 2016 року на утримання виконавчого апарату
обласної ради постійній комісії обласної ради з питань економіки, бюджету
та інвестицій.
6. Контроль за виконанням даного висновку покласти на голову
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
Березовському М.М.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято.
Слухали:

9.

Про розгляд звернень депутата Чернівецької обласної ради VII
скликання Любимського В.О. від 04.03.2016 №4 «Про дофінансування
ремонтних робіт Чудейської загальноосвітньої школи», від 04.03.2016 №6
«Про додаткове фінансування для завершення будівництва Сторожинецького
ДДЗ»

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. Врахувати лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
01.04.2016 №01.17-51/1085 «Про фінансування ремонту Чудейської ЗОШ І-ІІІ
ступенів».
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

10.

Слухали:

Про внесення змін до «Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області».
Доповідач: Шевчук Іван Васильович – депутат обласної ради.

Виступили:
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ,
міст області спільно із управлінням з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності внести зміни у рішення ХІV сесії VІ
скликання від 25.12.2012 №184-14/12 «Про Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області» у частині погодження
кандидатури на посаду Керівника об’єкта комунальної власності з постійною
комісією з питань економіки, бюджету та інвестицій.
3. Контроль за виконанням даного висновку покласти на голову
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
Березовському_М.М.
"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
_______________ В.І.Куліш
_______________ М.П.Савчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/1
Про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до Програми
економічного
і
соціального
розвитку Чернівецької області на
2016 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігоря
Анатолійовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
Програми 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 внесення змін
до Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на
2016 рік» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/2
Про розгляд проекту рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Кабінету міністрів
України щодо врегулювання питань
стосовно сплати податків та зборів
суб’єктами господарювання за місцем
фактичного здійснення діяльності»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації – Сідляра Ігоря
Анатолійовича про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо
врегулювання питань стосовно сплати податків та зборів суб’єктами
господарювання за місцем фактичного здійснення діяльності», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення
депутатів Чернівецької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо
врегулювання питань стосовно сплати податків та зборів суб’єктами
господарювання за місцем фактичного здійснення діяльності» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/3
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації – Богатирця Ігоря Миколайовича
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» та лист обласної державної адміністрації від 26.04.2016 №01.13/18738-1 «Про розгляд додаткових змін до проекту рішення сесії обласної ради
на постійній комісії», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. За рахунок цільової субвенції наданої з Чернівецького міського
бюджету обласному бюджету збільшити дохідну та видаткову частину
спеціального фонду обласного бюджету на 119,0 тис.грн., шляхом внесення
змін до додатків 1, 3 і 6 до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік» зазначені асигнування передбачити Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації за КФКВ
091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної
реабілітації інвалідів».
3. За рахунок понадпланових надходжень митних платежів збільшити
дохідну та видаткову частину спеціального фонду обласного бюджету на
6409,0 тис.грн., шляхом внесення змін до додатків 1 і 3 до проекту рішення
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» зазначені
асигнування передбачити управлінню капітального будівництва обласної
державної адміністрації за КФКВ 170704 «Реконструкція автомобільної
дороги загального користування державного значення користування
державного значення Одеса – Рені (на Бухарест) (М-15), поточний ремонт
автомобільної дороги загального користування державного значення Львів Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів – Сколе автомобільної дороги

загального користування державного значення Київ – Чоп (на Бухарест через
Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) та автомобільної дороги загального
користування державного значення Сколе – Славське (Т-14-24), поточний
ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення
Стрий - Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10)».
4. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених змін та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/4
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення
змін
до
«Комплексної
Програми
соціальної
підтримки
учасників АТО (учасників бойових дій)
та членів їх сімей на 2015-2016 роки»»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
соціального захисту обласної державної адміністрації – Півня Юрія
Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
«Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення про внесення змін
до «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/5
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження Комплексної програми
матеріально-технічного забезпечення
проведення заходів територіальної
оборони та мобілізації в Чернівецькій
області на період 2016-2018 років»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації – Ткача Миколу Миколайовича про розгляд проекту рішення
«Про затвердження Комплексної програми матеріально-технічного
забезпечення проведення заходів територіальної оборони та мобілізації в
Чернівецькій області на період 2016-2018 років», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Комплексної програми матеріально-технічного забезпечення проведення
заходів територіальної оборони та мобілізації в Чернівецькій області на
період 2016-2018 років» та рекомендувати внести його на розгляд чергової
сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/6
Про розгляд проекту рішення «Про
виконання Комплексної соціальної
програми
розвитку
цивільного
захисту,
забезпечення
пожежної
безпеки та запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2014-2017 роки за 2015 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
цивільного захисту обласної державної адміністрації – Гайдая Олексія
Володимировича про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2014-2017 роки за 2015 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2015 рік» та рекомендувати внести
його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/7
Про розгляд проекту рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VII скликання до
Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо виділення
субвенції з Державного бюджету
України місцевим бюджетам на
підготовку робітничих кадрів»
Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради VII
скликання – Гливко Альони Георгіївни про розгляд проекту рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку робітничих
кадрів», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про звернення
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку робітничих
кадрів» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/8
Про розгляд проекту рішення «Про
структуру
та
чисельність
виконавчого апарату обласної ради»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій - Березовського
Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про структуру та
чисельність виконавчого апарату обласної ради», а також беручи до уваги
висновки постійних комісій обласної ради з правових питань, місцевого
самоврядування, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності
(Ванзуряк Р.С.), комісії з питань приватизації та управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Годнюк
Л.О.), комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та
нагороджень (Поклітар Р.І.), проаналізувавши штатний розпис Чернівецької
обласної ради, економічну та кадрову необхідність змін у штатній структурі
виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати проект рішення «Про структуру та
чисельність виконавчого апарату обласної ради» за основу до розгляду на
черговій сесії обласної ради з наступними змінами до нього:
2.1. Замінити в п.1 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» слово «відділ» на «сектор» та слова «у
кількості 3-х штатних одиниць.» на слова «у кількості 2-х штатних одиниць
та».
2.2. Доповнити п.1 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» наступними словами «у складі
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату Чернівецької обласної ради відділ з

питань земельних відносин у складі 3-х штатних одиниць та сектор обліку та
аудиту у складі 2-х штатних одиниць».
3. Внести зміни до п.4 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» замінивши його наступними словами:
«Фінансовому відділу виконавчого апарату обласної ради провести
розрахунок додаткової потреби у коштах для забезпечення функціонування
сектору з питань адміністративно – територіальної реформи та
децентралізації виконавчого апарату обласної ради, відділу з питань
земельних відносин та сектору обліку та аудиту».
4. Внести зміни до п.5 проекту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» виклавши його в наступній редакції
замість існуючої: «Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної
адміністрації вивчити можливість внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік в частині збільшення кошторисних призначень 2016 року на
утримання виконавчого апарату обласної ради з метою забезпечення
функціонування та оптимізації вищезазначених структурних підрозділів
виконавчого апарату обласної ради».
5. Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації
подати на розгляд до наступного засідання опрацьований проект
кошторисних призначень 2016 року на утримання виконавчого апарату
обласної ради постійній комісії обласної ради з питань економіки, бюджету
та інвестицій.
6. Контроль за виконанням даного висновку покласти на голову
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій Березовському
М.М.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/9
Про розгляд звернень депутата
Чернівецької обласної ради VII
скликання Любимського В.О. від
04.03.2016 №4 «Про дофінансування
ремонтних
робіт
Чудейської
загальноосвітньої
школи»,
від
04.03.2016 №6 «Про додаткове
фінансування
для
завершення
будівництва Сторожинецького ДДЗ»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій - Березовського
Михайла Михайловича про розгляд звернень депутата Чернівецької обласної
ради VII скликання Любимського В.О. від 04.03.2016 №4 «Про
дофінансування ремонтних робіт Чудейської загальноосвітньої школи», від
04.03.2016 №6 «Про додаткове фінансування для завершення будівництва
Сторожинецького ДДЗ», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Врахувати лист Чернівецької обласної державної адміністрації від
01.04.2016 №01.17-51/1085 «Про фінансування ремонту Чудейської ЗОШ І-ІІІ
ступенів».

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань економіки,
бюджету та інвестицій

28 квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №7/10
Про внесення змін до «Положення
про
порядок
призначення
та
звільнення з посади керівників
об’єктів
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області»
Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради VII
скликання - Шевчука Івана Васильовича про внесення змін до «Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ,
міст області спільно із управлінням з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності внести зміни у рішення ХІV сесії VІ
скликання від 25.12.2012 №184-14/12 «Про Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області» у частині погодження
кандидатури на посаду Керівника об’єкта комунальної власності з постійною
комісією з питань економіки, бюджету та інвестицій.
3. Контроль за виконанням даного висновку покласти на голову
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
Березовському_М.М.

Голова постійної комісії

М. Березовський

