
ПРОТОКОЛ № 9 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
26 липня 2016 року               13-30                               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., Савчук М.П., Чорней М.В.. 

 
Відсутні члени комісії:. Сорочан І.О. 
 
Запрошені: 
 

Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 
Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації. 
Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації. 
Шпак Віталій Петрович – в.о. начальника Головного управління ДФС у 
Чернівецькій області. 
Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров′я 
облдержадміністрації. 
Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 
Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
Лашкіба Василь Олексійович – в.о. директор Департаменту екології та 
туризму облдержадміністрації. 
Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - начальник 
управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 



2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до регіональної 
програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 15.07.2016 
№01.19/18-1383 «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми матеріально-технічного забезпечення проведення заходів 
територіальної оборони та мобілізації в Чернівецькій області на період 2016-
2018 років». 

 
Доповідач: Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 
 
5. Про розгляд проекту рішення «Про статус ветеранів війни-

добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення». 

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

6. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Плану 
заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року». 

Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації.  

7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів 
з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 

Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації.  



8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2015-2016 роки». 

Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації.  

9. Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму щодо 
покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на 
2016-2020 роки». 

Доповідач: Шпак Віталій Петрович – в.о. начальника Головного управління ДФС 
у Чернівецькій області.  

10. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках». 

  
Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 

здоров′я облдержадміністрації. 
 
11. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2015 році 

Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області до 2016 року». 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 
 

12. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2015 році 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки в новій редакції». 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 

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

Доповідач: Варжевський Олександр Зіфрідович – директор Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 



14. Про розгляд проекту рішення «Про перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році за рахунок залишку коштів станом на 
01.01.2016 р.».  

 
Доповідач: Лашкіба Василь Олексійович – в.о. директор Департаменту екології та 

туризму облдержадміністрації. 
 

15. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці».  
 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 
16. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної психолого-медико-педагогічної консультації».  
 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 
 

17. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м.Чернівці зі 
стрільби із лука».  
 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 
 
1. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2016 рік». 
 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

  



Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок зменшення резервного фонду в сумі 270,099 тис. грн. 

збільшити обсяг іншої субвенції Заставнівському районному бюджету на 
капітальний ремонт аварійної частини ділянки сільського водопроводу 
с.Хрещатик у сумі 100 тис. грн. і на прокладання в смт.Кострижівка 
водопроводу до вул.Гагаріна в сумі 170,099 тис. грн.. 

3. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом 
від 25.07.2016 №01.19/18-1435 щодо перерозподілу обсягу субвенції з 
Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню, з 
метою забезпечення проведення розрахунків згідно погоджених НАК 
„Нафтогаз України” протокольних рішень. 

4. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених змін. 

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

 

2. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до регіональної 

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

 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
Балта В.В. 

Вирішили:  

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

до 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. 

 

3. Слухали: 
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 15.07.2016 

№01.19/18-1383 «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

 

 Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
 

Вирішили:  

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

08.07.2016 №445-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 
 

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

 

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

програми матеріально-технічного забезпечення проведення заходів 
територіальної оборони та мобілізації в Чернівецькій області на період 2016-
2018 років». 

Доповідач: Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Ткач М.М. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  



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

до 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. 

 

5. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про статус ветеранів війни-добровольців 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 

 

 Виступили:  

Півень Ю.Й. 
Березовський М.М. 
Куліш В.І. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати висновок постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей від 26.07.2016 №1/16 «Про повторний розгляд внесеного громадськими 
організаціями проекту рішення обласної ради «Про статус ветеранів війни-
добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення»».  

 
 

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

6. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Плану заходів 

з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 



Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації 

 

 Виступили:  

Слипенюк О.Я. 
Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

2015 році Плану 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. 

 

7. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів з 

реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 

Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації 

 

 Виступили:  

Слипенюк О.Я. 
Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

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

до Плану 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. 

 



8. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2015-2016 роки». 

Доповідач: Слипенюк Олена Ярославівна – в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації 

 

 Виступили:  

Слипенюк О.Я. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

до Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2015-2016 роки» 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 Регіональну програму щодо 

покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на 
2016-2020 роки». 

Доповідач: Шпак Віталій Петрович – в.о. начальника Головного управління ДФС 
у Чернівецькій області. 

 

 Виступили:  

Шпак В.П. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

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

програму щодо покращення обслуговування платників податків Чернівецької 
області на 2016-2020 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 внесення змін до Комплексної 

програми Трансплантологія у 2015-2018 роках». 
Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 

здоров′я облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Андрієць О.А. 
Березовський М.М. 
Балта В.В. 
 

Вирішили:  

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

до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» 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 хід виконання у 2015 році 

Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області до 2016 року». 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Яківчек Ю.І. 
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 хід виконання 

у 2015 році Регіональної програми Запобігання дитячій бездоглядності та 



захисту прав дитини в Чернівецькій області до 2016 року» 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 хід виконання у 2015 році 

Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки в новій редакції». 

Доповідач: Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Яківчек Ю.І. 
Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

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

у 2015 році Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки в новій редакції» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

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

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

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

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Варжевський О.З. 
Березовський М.М. 
 

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 2015 році» 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 перелік природоохоронних заходів 

для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016 р.». 

Доповідач: Лашкіба Василь Олексійович – в.о. директор Департаменту екології 
та туризму облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Лашкіба В.О. 
Березовський М.М. 
Балта В.В. 
Фищук О.Г. 
 

Вирішили:  
 

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

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 році за рахунок залишку 
коштів на 01.01.2016 р.» та рекомендувати внести його на розгляд чергової 
сесії обласної ради. 

 

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

15. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 



Чорней М.В. 
Андрюк А.В. 
 
 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

16. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної психолого-медико-педагогічної консультації». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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



 

17. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м.Чернівці зі 
стрільби із лука». 

Доповідач: Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту - 
начальник управління ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Періус Н.В. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Балта В.В. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву м.Чернівці зі стрільби із лука» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"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 
 _______________ М.П.Савчук 
 _______________ В.І.Куліш  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік». 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію Березовського М.М. та 
в.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації – Дякової 
Анжели Анатоліївни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік», листа обласної державної адміністрації від 
25.07.2016 № 01.19/18-1435 «Щодо перерозподілу обсягу субвенції», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок зменшення резервного фонду в сумі 270,099 тис.грн. 

збільшити обсяг іншої субвенції Заставнівському районному бюджету на 
капітальний ремонт аварійної частини ділянки сільського водопроводу 
с.Хрещатик у сумі 100 тис. грн. і на прокладання в смт.Кострижівка 
водопроводу до вул.Гагаріна в сумі 170,099 тис. грн. 

3. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом 
від 25.07.2016 №01.19/18-1435 щодо перерозподілу обсягу субвенції з 
Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню, з 
метою забезпечення проведення розрахунків згідно погоджених НАК 
„Нафтогаз України” протокольних рішень. 

4. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених змін. 

 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/2 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до 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 внесення змін 

до 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/3 
 
 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
15.07.2016 №01.19/18-1383 «Про 
внесення змін до розподілу 
обсягів субвенції» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про 
розгляд листа обласної державної адміністрації від 15.07.2016 №01.19/18-
1383 «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції», постійна комісія 

 

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

08.07.2016 №445-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
М. Березовський  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/4 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
матеріально-технічного 
забезпечення проведення 
заходів територіальної оборони 
та мобілізації в Чернівецькій 
області на період 2016-2018 
років» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації - Ткача Миколи Миколайовича про розгляд проекту 
рішення «Про внесення змін до 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 внесення змін 

до 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  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/5 
 
Про розгляд проекту рішення «Про 
статус ветеранів війни-добровольців 
учасників бойових дій, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції 
у період її проведення» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про 
статус ветеранів війни-добровольців учасників бойових дій, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати висновок постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей від 26.07.2016 №1/16 «Про повторний розгляд внесеного громадськими 
організаціями проекту рішення обласної ради «Про статус ветеранів війни-
добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення»».  
 
Голова постійної комісії М. Березовський  
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/6 
 
 

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

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації – Слипенюк Олени 
Ярославівни про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Плану 
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 виконання у 

2015 році Плану 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/7 
 
 

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

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації – Слипенюк Олени 
Ярославівни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану 
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 внесення змін 

до Плану 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/8 
 
 

Про розгляд проекту рішення  
«Про внесення змін до 
Регіональної програми 
розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій 
області на 2015-2016 роки» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації – Слипенюк Олени 
Ярославівни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області 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 Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2015-2016 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/9 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Регіональну програму щодо 
покращення обслуговування 
платників податків Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника Головного 

управління ДФС у Чернівецькій області – Шпака Віталія Петровича про 
розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму щодо покращення 
обслуговування платників податків Чернівецької області на 2016-2020 роки», 
постійна комісія 

 

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

програму щодо покращення обслуговування платників податків 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/10 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-
2018 роках» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації – Андрієць Оксани 
Анатоліївни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках», постійна 
комісія 

 

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

до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/11 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
хід виконання у 2015 році 
Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та захисту 
прав дитини в Чернівецькій 
області до 2016 року» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації – Савісько Інни 
Анатоліївни про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2015 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області до 2016 року», постійна комісія 

 

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

у 2015 році Регіональної програми Запобігання дитячій бездоглядності та 
захисту прав дитини в Чернівецькій області до 2016 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/12 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
хід виконання у 2015 році 
Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-
2015 роки в новій редакції» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації – Савісько Інни 
Анатоліївни про розгляд проекту рішення «Про хід виконання у 2015 році 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки в новій редакції», постійна комісія 

 

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

у 2015 році Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки в новій редакції» 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/13 
 
 

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

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/14 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища в 2016 році за 
рахунок залишку коштів станом 
на 01.01.2016 р.» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

екології та туризму обласної державної адміністрації – Лашкіба Василь 
Олексійович про розгляд проекту рішення «Про перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році за рахунок залишку коштів станом на 
01.01.2016 р.», постійна комісія 

 

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

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2016 р.» 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/15 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м.Чернівці» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступник директора 

Департаменту - начальник управління ресурсного забезпечення департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації – Періус Надії Василівни про 
розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м.Чернівці», постійна комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці» 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 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/16 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту - начальник управління ресурсного забезпечення департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації – Періус Надії Василівни  
про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної психолого-медико-педагогічної консультації», постійна комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
М. Березовський  

 



е  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

26 липня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №9/17 
 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського 
резерву м.Чернівці зі стрільби із 
лука» 

 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту - начальник управління ресурсного забезпечення департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації – Періус Надії Василівни  
про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м.Чернівці зі 
стрільби із лука», постійна комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву м.Чернівці зі стрільби із лука» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
М. Березовський  
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