ПРОТОКОЛ № 10
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
21 вересня 2016 року

9-00

м. Чернівці

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій:
Березовський М.М., Андрюк А.В., Балта В.В., Савчук М.П., Сорочан І.О.,
Фищук О.Г., Шевчук І.В..
Відсутні члени комісії:. Куліш В.І., Чорней М.В..
Запрошені:
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації.
Фурдига Володимир Михайлович – в.о. начальника відділу з питань туризму
обласної державної адміністрації.
Нос Леся Іванівна – заступник начальника управління суспільних комунікацій
обласної державної адміністрації.
Білоконь Микола Васильович – заступник директора Департаменту
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
Періус Надія Василівна – заступник директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.

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 затвердження Програми впровадження державної політики
органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

3. 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 обласної державної адміністрації.

4. Про внесення змін до комплексної Програми розвитку туризму в
Чернівецькій області на 2016-2020 роки.
Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – в.о. начальника відділу з питань
туризму обласної державної адміністрації.

5. Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки.
Доповідач: Нос Леся Іванівна – заступник начальника управління суспільних
комунікацій обласної державної адміністрації.

6. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2016 році.
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – заступник директора Департаменту
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

7. 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 директор Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.

8. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 04.08.2016
№01.19/18-1500 «Про погодження розпорядження обласної державної
адміністрації».

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів
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.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом
від 20.09.2016 №01.13/18-1787 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» зокрема:
зменшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080204 „Санаторiї для хворих туберкульозом” по об’єкту
"Обласний
протитуберкульозний
санаторій,
смт
Красноїльськ
Сторожинецького району – реконструкція” на 1 038,601 тис. гривень.
зменшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080203 „Перинатальнi центри, пологовi будинки” по
об’єкту „Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин –
будівництво” на 298,569 тис. гривень.
збільшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080201 „Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi
заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї,
медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу)” по об’єкту
„Приміщення онкологічного диспансеру по вул. Героїв Майдану, 242,
м.Чернівці - реконструкція з добудовою патолого-анатомічного корпусу” на
560,770 тис. гривень.
збільшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080206 „Санаторiї медичної реабiлiтацiї” по об’єкту
„Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медикосоціальної реабілітації дітей (обласний центр реабілітації дитини) по бульв.
Героїв Сталінграда, 11в, м. Чернівці - будівництво” на 776,400 тис. гривень.
3. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом
від 20.09.2016 №01.13/18-1799 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» зокрема:
з метою забезпечення фінансування переможця обласного конкурсу
„Кращий проект опорного закладу” Мигівський НВК (ІІІ місце) внести зміни
до проекту рішення сесії „Про внесення змін до обласного бюджету на 2016
рік” та додатків до нього, виділивши субвенцію Вижницькому районному
бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 250352 „Субвенцiя за рахунок залишку коштiв освiтньої
субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, що утворився на

початок бюджетного перiоду” за рахунок розподілу нерозподіленого залишку
освітньої субвенції станом на 01.01.2016 року у сумі 1641,7 тис. гривень.
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 позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
2.

Слухали:

Про затвердження Програми впровадження державної
органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки.

політики

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

Виступили:
Дякова А.А.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про розгляд
проекту рішення «Про затвердження Програми впровадження державної
політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

3.

Слухали:

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 обласної державної адміністрації.

Виступили:
Гайдай О.В.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

4.

Слухали:

Про внесення змін до комплексної Програми розвитку туризму в
Чернівецькій області на 2016-2020 роки.
Доповідач: Фурдига Володимир Михайлович – в.о. начальника відділу з питань
туризму населення обласної державної адміністрації.

Виступили:
Фурдига В.М.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 20162020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії
обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

5.

Слухали:

Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки.
Доповідач: Нос Леся Іванівна – заступник начальника управління суспільних
комунікацій обласної державної адміністрації.

Виступили:
Нос Л.І.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до 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 позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

6.

Слухали:

Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2016 році.
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – заступник директора Департаменту
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Виступили:
Білоконь М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

7.

Слухали:

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 директор Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.

Виступили:
Періус Н.В.
Березовський М.М.

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 позачергової сесії обласної ради.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
8.

Слухали:

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 04.08.2016
№01.19/18-1500 «Про погодження розпорядження обласної державної
адміністрації»
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної
адміністрації від 02.08.2016 №519-р «Про внесення змін до розподілу обсягів
субвенцій».
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.
Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

А.Андрюк

_______________В.В.Балта
_______________М.П.Савчук
_______________О.Г.Фищук
_______________ І.В.Шевчук
_______________ І.О.Сорочан

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/1
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» та листів обласної державної адміністрації від 20.09.2016
№01.13/18-1787 та від 20.09.2016 №01.13/18-1799 «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2016 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом
від 20.09.2016 №01.13/18-1787 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» зокрема:
зменшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080204 „Санаторiї для хворих туберкульозом” по об’єкту
"Обласний
протитуберкульозний
санаторій,
смт
Красноїльськ
Сторожинецького району – реконструкція” на 1 038,601 тис. гривень.
зменшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080203 „Перинатальнi центри, пологовi будинки” по
об’єкту „Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин –
будівництво” на 298,569 тис. гривень.
збільшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080201 „Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi
заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї,
медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу)” по об’єкту

„Приміщення онкологічного диспансеру по вул. Героїв Майдану, 242,
м.Чернівці - реконструкція з добудовою патолого-анатомічного корпусу” на
560,770 тис. гривень.
збільшити по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 080206 „Санаторiї медичної реабiлiтацiї” по об’єкту
„Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медикосоціальної реабілітації дітей (обласний центр реабілітації дитини) по бульв.
Героїв Сталінграда, 11в, м. Чернівці - будівництво” на 776,400 тис. гривень.
3. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом
від 20.09.2016 №01.13/18-1799 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік» зокрема:
з метою забезпечення фінансування переможця обласного конкурсу
„Кращий проект опорного закладу” Мигівський НВК (ІІІ місце) внести зміни
до проекту рішення сесії „Про внесення змін до обласного бюджету на 2016
рік” та додатків до нього, виділивши субвенцію Вижницькому районному
бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 250352 „Субвенцiя за рахунок залишку коштiв освiтньої
субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного перiоду” за рахунок розподілу нерозподіленого залишку
освітньої субвенції станом на 01.01.2016 року у сумі 1641,7 тис. гривень.
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 позачергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/2
Про розгляд проекту рішення «Про
затвердження
Програми
впровадження державної політики
органами влади у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми впровадження
державної політики органами влади у Чернівецькій області на 20162018 роки», постійна комісія.
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про розгляд
проекту рішення «Про затвердження Програми впровадження державної
політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/3
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 20142017 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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд позачергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/4
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до комплексної
Програми розвитку туризму в
Чернівецькій області на 2016-2020
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу з
питань туризму обласної державної адміністрації – Фурдиги Володимира
Михайловича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 20162020 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 20162020 роки» та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/5
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення змін до 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 заступника начальника
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації – Нос
Лесі Іванівни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
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 внесення змін
до 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 позачергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/6
Про розгляд проекту рішення «Про
внесення
змін
до
Переліку
природоохоронних
заходів
для
фінансування з обласного фонду
охорони
навколишнього
природного середовища в 2016 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації –
Білоконь Миколи Васильовича про розгляд проекту рішення «Про внесення
змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році» та
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/7
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 освіти і науки облдержадміністрації – 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 позачергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

21 вересня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №10/8
Про розгляд листа обласної
державної
адміністрації
від
04.08.2016 №01.19/18-1500 «Про
погодження
розпорядження
Чернівецької обласної державної
адміністрації»
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 04.08.2016
№01.19/18-1500 «Про погодження розпорядження Чернівецької обласної
державної адміністрації» заслухавши в. о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації - Дякової Анжели Анатоліївни, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної
адміністрації від 02.08.2016 №519-р «Про внесення змін до розподілу обсягів
субвенцій».
Голова постійної комісії

М. Березовський

