
ПРОТОКОЛ № 6 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
14 березня 2016 року              09-00                                     м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

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

 
Запрошені: 
 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 
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. 
Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради. 
Мунтян Іван Миколайович – голова обласної ради. 
Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 
Андрієць Оксана Анатоліївна  – директор Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-
2020 роки» із урахуванням висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

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



2. Про розгляд листа управління культури облдержадміністрації від 
24.02.2016 №01/14-70 «Про фінансування спорудження пам’ятника 
І.Миколайчука та кінофестивалю». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина Гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»». 

Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік». 

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

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

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

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Порядку 
надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам 
їх сімей». 

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

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми 
соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки дітям 
військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в 
антитерористичній операцій або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих у зоні АТО». 

Доповідач: Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради. 



8. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми 
підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької області «Родина героя». 

Доповідач: Мунтян Іван Миколайович – голова обласної ради. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки» із 
урахуванням висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій. 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 

11.  Про розгляд проекту рішення «Про перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році».  

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 

 
12. Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету 

за 2015 рік». 

 Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

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

 Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

14. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної 
програми створення та забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-
аналогічної системи регіонального управління у Чернівецькій області за 
2011-2015 роки у 2015 році». 

 Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації.. 



15. Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради 
України щодо передбачення субвенцій з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів». 

 Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації.. 

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

16. 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: Сідляра Ігоря Анатолійовича – директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації. 

Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

17. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 12.02.2016 №01.1/475 «Фінансування ОКУ 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна  – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

18. Про розгляд Депутатського звернення Тіміша Г.І. від 19.02.2016 
№11/10-489 «Про виділення додаткових коштів з обласного бюджету 
Чернівецької області». 

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

19. Про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік». 

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

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



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

21. Про розгляд листа Плосківської сільської ради Путильського 
району від 16.02.2016 №54 «Про виділення додаткового фінансування на 
капітальний ремонт покрівлі Дитячого навчального закладу». 

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

22.  Про розгляд депутатського звернення, листа Заставнівського 
міського голови та депутатів Заставнівської міської ради «Про виділення 
коштів на ремонт підлоги спортзалу Заставнівської ДЮСШ». 

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

23.   Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Салагора М.М. від 10.12.2015 «Про виділення приміщення ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с.Камя’нка Глибоцького району» та листа обласної державної 
адміністрації від 23.12.2015 №01.35-18/6508 «Про придбання приміщення», а 
також депутатського звернення щодо виділення коштів на придбання 
приміщення для ДНЗ в с.Василів Заставнівського району. 

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

24. Про розгляд Депутатського звернення Бурбака М.Ю. від 
12.10.2015 №425-Ч/402-15 «Про отримання дозволу на виробництво 
препарату «розчин альбуміну людини 10%». 

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

25. Про розгляд депутатського звернення та листа Заставнівської 
районної державної адміністрації від 15.10.2015 №01-25/4-2535 «Щодо 
капітального ремонту фасаду та благоустрою території Кострижівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів у 2015/2016р.р.». 

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

26. Про розгляд листа Глибоцької районної державної адміністрації 
від 17.02.2016 №01.09-105 «Про виділення коштів на проведення робіт у 
ЗОШ с. Нижні Синівці та НВК с. Слобідка». 



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

27. Про розгляд листа Головного управління національної поліції в 
Чернівецькій області» від 23.02.2016 №5/488 «Про виділення коштів». 

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

28. Про розгляд листа Чернівецького обласного комунального 
підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця»» від 23.02.2016 №25 
«Про виділення додаткових коштів». 

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

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

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

30. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Сорочана І.О. від 23.02.2016 «Про ремонт доріг місцевого 
значення». 

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

31. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження звітів про 
незалежну оцінку майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.Чернівцях». 

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

32. Про розгляд питання «Волонтерства». 

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

33. Про розгляд питання «Про фінансування друку каталогу 
«Живопис»». 

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



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

оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки» із 
урахуванням висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій. 

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

 

 Виступили:  

Вітовський Б.І. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
 

Вирішили:  

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

проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки» із урахуванням 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

2. Слухали: 
 
Про розгляд листа управління культури облдержадміністрації від 

24.02.2016 №01/14-70 «Про фінансування спорудження пам’ятника 
І.Миколайчука та кінофестивалю». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Китайгородська В.М. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Шевчук І.В. 
 
 
 
 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

вишукати можливість виділення 400,0 тис. грн., для фінансування 
спорудження пам’ятника І.Миколайчука та кінофестивалю. 

3. Про результати вирішення вище зазначеного питання повідомити 
постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

3. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунального 

обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина Гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»». 

Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Палійчук О.М. 
Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

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

комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина Гір» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»». 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

4. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік». 
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директора Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації. 



 Виступили:  

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

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести до проекту рішення наступні зміни:     

Доповнити пункт 3 «Розвиток науки та освіти» Глибоцького району 
підпунктом 3.6 придбання приміщення для ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кам’янка 
Глибоцького району. 

Підпункт 4.3 пункт 4 «Пріоритетні напрями Заставнівського району» 
розділі «Розвиток науки та освіти» викласти у новій редакції: «Будівництво 
(реконструкція), придбання приміщень для дитячих навчальних закладів у 
селах Кадубівці, Звенячин, Василів, Добринівці». 

2.2. Доповнити підпунктом 4.4 пункт 4 «Пріоритетні напрями 
Заставнівського району» у розділі «Розвиток науки та освіти» Реконструкція  
фасадів та благоустрою території Кострижівської та Кадубівецької ЗОШ І-
ІІІ ступенів. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік» із 
урахуванням вище зазначених змін. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

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

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

 

 Виступили:  

Гайдай О.В.  
Березовський М.М. 



Фищук О.Г. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили:  

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

до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

6. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Порядку надання 

грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які 
надають волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам їх сімей». 

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

 

 Виступили:  

Півень Ю.Й. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

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

до Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної 
операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, 
та членам їх сімей» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
"За" -8, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято. 

 



7. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми соціальних 

виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки дітям військовослужбовців, 
добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній 
операцій або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих 
у зоні АТО». 

Доповідач: Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради. 
 

 Виступили:  

Мельничук В.К. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати даний проект рішення «Про затвердження 
Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки дітям 
військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в 
антитерористичній операцій або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих у зоні АТО» та об’єднати із Комплексною Програмою 
соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2015-2016 роки. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

8. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми підтримки 

членів сімей учасників АТО Чернівецької області «Родина героя». 
Доповідач: Мунтян Іван Миколайович – голова обласної ради. 

 

 Виступили:  

Мунтян І.М. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 



Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати даний проект рішення «Про затвердження 
Програми підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької області 
«Родина героя»отриманих у зоні АТО» та об’єднати із Комплексною 
Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2015-2016 роки. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки» із урахуванням 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Когутяк Я.М. 
Березовський М.М 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

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

комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» із урахуванням висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 



 

 Виступили:  

Когутяк Я.М. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили:  

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

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

11. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про перелік природоохоронних заходів 

для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році». 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович – директор Департаменту екологія та 
туризму облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Когутяк Я.М. 
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

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

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



12. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за 

2015 рік» 
Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення проекту 

рішення «Про виконання обласного бюджету за 2015 рік» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

за 2016 рік» 
Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
Чорней М.В. 
Балта В.В. 
Сорочан І.О. 
Савчук М.п. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести до проекту рішення наступні зміни: 



         2.1. Зменшити видатки за КФКВ 080400 (спефонд) на 2804,5 тис. грн., 
які були передбачені для придбання системи УЗД з кольоровим дисплеєм 
Чернівецькому обласному медичному діагностичному центру. 

          2.2. Збільшити видатки на: 
- 1200,00 грн. за КФКВ 080101 на придбання гастрофіброскопу для 

ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»; 
- 130,0 тис. грн. за КФКВ 081002 на придбання бінокулярного 

мікроскопу та апарату для автоматичної проводки тканин для Чернівецького 
обласного бюро судово-медичної експертизи; 

- 1474,5 тис. грн. за КФКВ 080201 частково для Чернівецького 
обласного клінічного онкологічного диспансеру на обслуговування гамма 
терапевтичного комплексу.  

3. Збільшити дохідну та видаткову частину обласного бюджету на 
800 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1, 3 і 6 до проекту рішення 
сесії обласної ради за рахунок коштів цільової субвенції з Новоселицького 
районного бюджету обласному бюджету на співфінансування будівництва 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 650 учнів в с.Рідківці 
Новоселицького району відповідно до  рішення сесії Новоселицької районної 
ради від 10.03.2016 №4-5/16 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2016 рік». Передбачити асигнування у сумі 800 тис. грн. за КФКВ 070201 
«Загальноосвітні школи» управлінню капітального будівництва 
облдержадміністрації. 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

14. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної програми 

створення та забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналогічної 
системи регіонального управління у Чернівецькій області за 2011-2015 роки у 
2015 році». 

Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання Комплексної програми створення та забезпечення діяльності 
інтегрованої інформаційно-аналогічної системи регіонального управління у 
Чернівецькій області за 2011-2015 роки у 2015 році» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

15. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради 

України щодо передбачення субвенцій з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів». 

Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації.. 

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

 

 Виступили:  

Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.                           
2.  Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  

на доопрацювання проект рішення «Про звернення до Верховної Ради 
України щодо передбачення субвенцій з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів». 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

16. 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 – директора Департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації. 

Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Сідляр І.А.  
Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.  
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  

на доопрацювання проект 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».                          

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

17. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

від 12.02.2016 №01.1/475 «Фінансування ОКУ «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна  – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

Доповідач: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Андрієць О.А.  
Богатирець І.М.  
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

освіти і науки облдержадміністрації опрацювати звернення голови Верховної 
Ради України від 19.02.2016 №11/10-489 «Про розгляд Депутатського 



звернення Тіміша Г.І. від 19.02.2016 №11/10-489 «Про виділення додаткових 
коштів з обласного бюджету Чернівецької області»». 

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

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

18. Слухали: 
 
Про розгляд Депутатського звернення Тіміша Г.І. від 19.02.2016 №11/10-

489 «Про виділення додаткових коштів з обласного бюджету Чернівецької 
області». 

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

 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

науки облдержадміністрації опрацювати звернення голови Верховної Ради 
України від 19.02.2016 №11/10-489 «Про розгляд Депутатського звернення 
Тіміша Г.І. від 19.02.2016 №11/10-489 «Про виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету Чернівецької області»». 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

19. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної 

ради на 2016 рік». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій 
 

 Виступили:  



Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 
 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

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

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

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
 
21. Слухали: 
 
Про розгляд листа Плосківської сільської ради Путильського району від 

16.02.2016 №54 «Про виділення додаткового фінансування на капітальний 
ремонт покрівлі Дитячого навчального закладу». 

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
Савчук М.П. 
 



Вирішили:  

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

адміністрації опрацювати лист Плосківської сільської ради Путильського 
району від 16.02.2016 №54 «Про виділення додаткового фінансування на 
капітальний ремонт покрівлі Дитячого навчального закладу». 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
22. Слухали: 
 
Про розгляд листа депутатського звернення, листа Заставнівського 

міського голови та депутатів Заставнівської міської ради «Про виділення 
коштів на ремонт підлоги спортзалу Заставнівської ДЮСШ». 

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити ремонт спортивного 

залу Заставнівської ДЮСШ до проекту рішення Чернівецької обласної ради 
«Про Програму соціально - економічного розвитку Чернівецької області на 
2016 рік», а також внести зміни до проекту рішення Чернівецької обласної 
ради «Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в частині 
співфінансування з обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

23. Слухали: 
 
Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради Салагора 

М.М. від 10.12.2015 «Про виділення приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Камя’нка Глибоцького району» та листа обласної державної адміністрації 
від 23.12.2015 №01.35-18/6508 «Про придбання приміщення», а також 
депутатського звернення щодо виділення коштів на придбання приміщення 
для ДНЗ в с.Василів Заставнівського району. 



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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
Савчук М.П. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити до проекту рішення 

Чернівецької обласної ради «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2016 рік» придбання приміщення для 
дошкільного навчального закладу с.Василів Заставнівського району та 
придбання приміщення для ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кам’янка Глибоцького 
району, а також внести зміни до проекту рішення Чернівецької обласної ради 
«Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в частині фінансування з 
обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
24. Слухали: 
 
Про розгляд Депутатського звернення Бурбака М.Ю. від 12.10.2015 

№425-Ч/402-15 «Про отримання дозволу на виробництво препарату «розчин 
альбуміну людини 10%». 

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації опрацювати депутатське звернення від 12.10.2015 
№425-Ч/402-15 «Про отримання дозволу на виробництво препарату «розчин 
альбуміну людини 10%». 

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



 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
25. Слухали: 
 
Про розгляд Депутатського звернення та листа Заставнівської районної 

державної адміністрації від 15.10.2015 №01-25/4-2535 «Щодо капітального 
ремонту фасаду та благоустрою території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
у 2015/2016р.р.». 

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити Кострижівську ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Заставнівського району до проекту рішення Чернівецької 
обласної ради «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік», а також внести зміни до проекту рішення 
Чернівецької обласної ради «Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в 
частині фінансування з обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

17.02.2016 №01.09-105 «Про виділення коштів на проведення робіт у ЗОШ 
с. Нижні Синівці та НВК с. Слобідка». 

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

 
 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 



Вирішили:  

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

Глибоцької районної державної адміністрації від 17.02.2016 №01.09-105 
щодо виділення коштів на проведення енергозберігаючих заходів у ЗОШ 
с.Нижні Синівці та НВК с.Слобідка. 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

27. Слухали: 
 
Про розгляд листа Головного управління національної поліції в 

Чернівецькій області» від 23.02.2016 №5/488 «Про виділення коштів». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця»» від 23.02.2016 №25 «Про виділення додаткових коштів». 

3. Оголосити конкурс спільно з депутатами обласної ради виїхати на 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», Черешенька, Виженка 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

28. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецького обласного комунального підприємства 

«Бальнеологічний санаторій «Брусниця»» від 23.02.2016 №25 «Про виділення 
додаткових коштів». 



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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний 
санаторій «Брусниця»» від 23.02.2016 №25 «Про виділення додаткових 
коштів». 

3. Оголосити конкурс спільно з депутатами обласної ради виїхати на 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», Черешенька, Виженка. 

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

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

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

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

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

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

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

 



"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

30. Слухали: 
 
Про розгляд Депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 

ради Сорочана І.О. від 23.02.2016 «Про ремонт доріг місцевого значення» та 
Чорнея М.В. від 23.02.2016 «Про ремонт доріг». 

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

 
 Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан О.І. 
Чорней М.В. 
 

Вирішили:  

1 Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області опрацювати 

депутатські звернення депутата Чернівецької обласної ради Сорочана І.О. від 
23.02.2016 «Про ремонт доріг місцевого значення» та Чорнея М.В. від 
23.02.2016 «Про ремонт доріг». 

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

4.   Начальнику   служби  автомобільних  доріг  у   Чернівецькій  області  
Гаху І.В. бути готовим до обговорення питання ямкового ремонту доріг 
оласті. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

31. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження звітів про незалежну 

оцінку майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.Чернівцях». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
звітів про незалежну оцінку майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в 
м.Чернівцях» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

32. Слухали: 
 
Про розгляд питання «Волонтерства». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати питання «Волонтерства» та визначення 
його сутності у законодавчому полі.  

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій бути готовим до обговорення вище 
зазначеного питання. 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

33. Слухали: 
 
Про розгляд питання «Про фінансування друку каталогу «Живопис»». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій 
 

 Виступили:  

Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Рекомендувати управлінню суспільних комунікацій 
облдержадміністрації при розгляді проектів, що фінансуватимуться в 
поточному році на експертній раді з питань підтримки книговидання, 
розглянути можливість фінансування в розмірі 25 тис. гривень друку 
каталогу “Живопис” з нагоди 60-річчя від дня народження і 35-річчя творчої 
та педагогічної діяльності члена Спілки художників України 
Юрія Гушкевича. 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 
 
 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії                                                       А.Андрюк 

 

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

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» із 
урахуванням висновку постійної 
комісії з питань економіки, бюджету 
та інвестицій  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації - Вітовського Богдана Івановича про розгляд 
проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки» із урахуванням 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій», 
постійна комісія. 

 

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

проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки» із урахуванням 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій» 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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/2 
 

 

Про розгляд листа управління 
культури облдержадміністрації 
від 24.02.2016 №01/14-70 «Про 
фінансування спорудження 
пам’ятника І.Миколайчука та 
кінофестивалю»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

начальник управління культури облдержадміністрації – Китайгородської 
Віри Микитівни про розгляд листа управління культури 
облдержадміністрації від 24.02.2016 №01/14-70 «Про фінансування 
спорудження пам’ятника І.Миколайчука та кінофестивалю», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації вишукати 

можливість виділення 400,0 тис.грн., для фінансування спорудження 
пам’ятника І.Миколайчука та кінофестивалю. 

3. Про результати вирішення вище зазначеного питання повідомити 
постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
реорганізацію комунального 
обласного позашкільного 
оздоровчого закладу «Перлина Гір» 
шляхом приєднання до 
комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді»»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації - Палійчук Оксани Михайлівни про 
розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунального обласного 
позашкільного оздоровчого закладу «Перлина Гір» шляхом приєднання до 
комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді»», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина Гір» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»». 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації - Сідляра Ігоря Анатолійовича 
про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2016 рік», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести до проекту рішення наступні зміни:     
 Доповнити пункт 3 «Розвиток науки та освіти» Глибоцького району 

підпунктом 3.6 придбання приміщення для ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кам’янка 
Глибоцького району. 

 Підпункт 4.3 пункт 4 «Пріоритетні напрями Заставнівського району» 
розділі «Розвиток науки та освіти» викласти у новій редакції: «Будівництво 
(реконструкція), придбання приміщень для дитячих навчальних закладів у 
селах Кадубівці, Звенячин, Василів, Добринівці». 

2.2. Доповнити підпунктом 4.4 пункт 4 «Пріоритетні напрями 
Заставнівського району» у розділі «Розвиток науки та освіти» Реконструкція  
фасадів та благоустрою території Кострижівської та Кадубівецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області 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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/5 
 

 

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

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

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

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Порядку надання 
грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають 
волонтерську допомогу в районі 
проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня 
Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної 
операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

до Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної 
операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, 
та членам їх сімей» 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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Програми соціальних 
виплат у Чернівецькій області на 
2016-2019 роки дітям 
військовослужбовців, добровольців, 
волонтерів, які загинули під час 
участі в антитерористичній 
операцій або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, 
отриманих у зоні АТО» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради – Мельничука Віталія Кузьмича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-
2019 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які 
загинули під час участі в антитерористичній операцій або померли 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО», постійна 
комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати даний проект рішення «Про затвердження 
Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки дітям 
військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в 
антитерористичній операцій або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих у зоні АТО» та об’єднати із Комплексною Програмою 
соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2015-2016 роки. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Програми підтримки 
членів сімей учасників АТО 
Чернівецької області «Родина 
героя»отриманих у зоні АТО» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови обласної ради – 
Мунтяна Івана Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Програми підтримки членів сімей учасників АТО 
Чернівецької області «Родина героя», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати даний проект рішення «Про затвердження 
Програми підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької області 
«Родина героя»отриманих у зоні АТО» та об’єднати із Комплексною 
Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2015-2016 роки. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення « Про 
затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-2020 
роки» із урахуванням висновку 
постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
екологія та туризму облдержадміністрації - Когутяка Ярослава Мироновича 
про розгляд проекту Про розгляд проекту рішення «Про затвердження 
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-
2020 роки» із урахуванням висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проекту рішення «Про затвердження комплексної Програми розвитку 
туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки» із урахуванням висновку 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/10 
 

 

Про розгляд проекту рішення ««Про 
затвердження Комплексної 
програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» 
у Чернівецькій області на 2016-2018 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
екологія та туризму облдержадміністрації - Когутяка Ярослава Мироновича 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми з 
охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/11 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
перелік природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директор Департаменту 
екологія та туризму облдержадміністрації - Когутяка Ярослава Мироновича 
про розгляд проекту рішення Про розгляд проекту рішення «Про перелік 
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 розгляд 

проекту рішення «Про перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 
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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/12 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання обласного бюджету за 
2015 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації - Богатирця Ігора Миколайовича про розгляд 
проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за 2015 рік», постійна 
комісія 

 

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

обласного бюджету за 2015 рік» 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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/13 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації - Богатирця Ігора Миколайовича про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести до проекту рішення наступні зміни: 

          2.1. Зменшити видатки за КФКВ 080400 (спефонд) на 2804,5 тис. грн., які 
були передбачені для придбання системи УЗД з кольоровим дисплеєм 
Чернівецькому обласному медичному діагностичному центру. 

          2.2. Збільшити видатки на: 
- 1200,00 грн. за КФКВ 080101 на придбання гастрофіброскопу для 

ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»; 
- 130,0 тис. грн. за КФКВ 081002 на придбання бінокулярного 

мікроскопу та апарату для автоматичної проводки тканин для Чернівецького 
обласного бюро судово-медичної експертизи; 

- 1474,5 тис. грн. за КФКВ 080201 частково для Чернівецького 
обласного клінічного онкологічного диспансеру на обслуговування гамма 
терапевтичного комплексу.  

3. Збільшити дохідну та видаткову частину обласного бюджету на 
800 тис. грн. шляхом внесення змін до додатків 1, 3 і 6 до проекту рішення 
сесії обласної ради за рахунок коштів цільової субвенції з Новоселицького 
районного бюджету обласному бюджету на співфінансування будівництва 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 650 учнів в с.Рідківці 



Новоселицького району відповідно до  рішення сесії Новоселицької районної 
ради від 10.03.2016 №4-5/16 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2016 рік». Передбачити асигнування у сумі 800 тис. грн. за КФКВ 070201 
«Загальноосвітні школи» управлінню капітального будівництва 
облдержадміністрації. 

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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/14 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
створення та забезпечення 
діяльності інтегрованої 
інформаційно-аналогічної системи 
регіонального управління у 
Чернівецькій області за 2011-2015 
роки у 2015 році» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації - Богатирця Ігора Миколайовича про розгляд 
проекту рішення «Про виконання Комплексної програми створення та 
забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналогічної системи 
регіонального управління у Чернівецькій області за 2011-2015 роки у 2015 
році», постійна комісія 

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

Комплексної програми створення та забезпечення діяльності інтегрованої 
інформаційно-аналогічної системи регіонального управління у Чернівецькій 
області за 2011-2015 роки у 2015 році» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.  

 
 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/15 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
звернення до Верховної Ради 
України щодо передбачення 
субвенцій з Державного бюджету 
України місцевим бюджетам на 
підготовку робітничих кадрів» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації - Богатирця Ігора Миколайовича про розгляд 
проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо 
передбачення субвенцій з Державного бюджету України місцевим 
бюджетам на підготовку робітничих кадрів», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.                           
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  

на доопрацювання проект рішення «Про звернення до Верховної Ради 
України щодо передбачення субвенцій з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів». 
 

 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/16 
 

 

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 облдержадміністрації - 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. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  

на доопрацювання проект 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». 

 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/17 
 

 

Про розгляд листа 
Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від 12.02.2016 №01.1/475 
«Фінансування ОКУ 
«Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни»»  
 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію – директора Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксану Анатоліївну  про 
розгляд листа Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 
12.02.2016 №01.1/475 «Фінансування ОКУ «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни»», постійна комісія 

 
                                          ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити на доопрацювання Департаменту фінансів 

облдержадміністрації та Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації лист Чернівецького обласного госпіталю ветеранів 
війни від 29.01.2016 року «Щодо виділення асигнувань на 2016 рік». 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/18 
 

 
 

Про розгляд Депутатського 
звернення Тіміша Г.І. від 
19.02.2016 №11/10-489 «Про 
виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету Чернівецької 
області» 

 
 
 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію – голову постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича Про розгляд Депутатського звернення Тіміша Г.І. 
від 19.02.2016 №11/10-489 «Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету Чернівецької області», постійна комісія 

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

науки облдержадміністрації опрацювати звернення голови Верховної Ради 
України від 19.02.2016 №11/10-489 «Про розгляд Депутатського звернення 
Тіміша Г.І. від 19.02.2016 №11/10-489 «Про виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету Чернівецької області»». 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/19 
 

 

 
Про розгляд проекту рішення «Про 
план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2016 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік», постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

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

Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/20 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію – голову постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької районної державної 
адміністрації від 20.11.2015 №01.05-628 «Про ініціювання внесення змін до 
Податкового кодексу», постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

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

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

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/21 
 

 

 
Про розгляд листа Плосківської 
сільської ради Путильського району 
від 16.02.2016 №54 «Про виділення 
додаткового фінансування на 
капітальний ремонт покрівлі 
Дитячого навчального закладу» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голову постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Плосківської сільської ради 
Путильського району від 16.02.2016 №54 «Про виділення додаткового 
фінансування на капітальний ремонт покрівлі Дитячого навчального 
закладу», постійна комісія 
 

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

районній адміністрації опрацювати лист Плосківської сільської ради 
Путильського району від 16.02.2016 №54 «Про виділення додаткового 
фінансування на капітальний ремонт покрівлі Дитячого навчального 
закладу». 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/22 
 

 

 
Про розгляд депутатського 
звернення, листа Заставнівського 
міського голови та депутатів 
Заставнівської міської ради «Про 
виділення коштів на ремонт підлоги 
спортзалу Заставнівської ДЮСШ» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення, листа 
Заставнівського міського голови та депутатів Заставнівської міської ради 
«Про виділення коштів на ремонт підлоги спортзалу Заставнівської 
ДЮСШ», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити ремонт спортивного залу 

Заставнівської ДЮСШ до проекту рішення Чернівецької обласної ради «Про 
Програму соціально - економічного розвитку Чернівецької області на 2016 
рік», а також внести зміни до проекту рішення Чернівецької обласної ради 
«Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в частині співфінансування з 
обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/23 
 

Про розгляд звернення депутата 
Чернівецької обласної ради Салагора М.М. 
від 10.12.2015 «Про виділення приміщення 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Камя’нка 
Глибоцького району» та листа обласної 
державної адміністрації  від 23.12.2015 
№01.35-18/6508 «Про придбання 
приміщення», а також депутатського 
звернення щодо виділення коштів на 
придбання приміщення для ДНЗ в 
с.Василів Заставнівського району  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голову постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Салагора М.М. від 10.12.2015 «Про виділення приміщення 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Камя’нка Глибоцького району» та листа обласної 
державної адміністрації  від 23.12.2015 №01.35-18/6508 «Про придбання 
приміщення», а також виділення коштів на придбання приміщення для ДНЗ 
в с.Василів Заставнівського району, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити до проекту рішення 

Чернівецької обласної ради «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2016 рік» придбання приміщення для 
дошкільного навчального закладу с.Василів Заставнівського району та 
придбання приміщення для ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кам’янка Глибоцького 
району, а також внести зміни до проекту рішення Чернівецької обласної ради 
«Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в частині фінансування з 
обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/24 
 

 

 
Про розгляд Депутатського 
звернення Бурбака М.Ю. від 
12.10.2015 №425-Ч/402-15 «Про 
отримання дозволу на виробництво 
препарату «розчин альбуміну 
людини 10%» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд Депутатського звернення Бурбака М.Ю. 
від 12.10.2015 №425-Ч/402-15 «Про отримання дозволу на виробництво 
препарату «розчин альбуміну людини 10%», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

опрацювати депутатське звернення від 12.10.2015 №425-Ч/402-15 «Про 
отримання дозволу на виробництво препарату «розчин альбуміну людини 
10%». 

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

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/25 
 

 

 
Про розгляд листа Заставнівської 
районної ради від 15.10.2015 №01-
25/4-2535  «Щодо капітального 
ремонту фасаду та благоустрою 
території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів у 2015/2016рр» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голову постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Заставнівської районної ради від 
15.10.2015 №01-25/4-2535  «Щодо капітального ремонту фасаду та 
благоустрою території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015/2016рр», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити Кострижівську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Заставнівського району до проекту рішення Чернівецької обласної 
ради «Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2016 рік», а також внести зміни до проекту рішення Чернівецької 
обласної ради «Про бюджет Чернівецької області на 2016 рік» в частині 
фінансування з обласного бюджету порушених вище проблем. 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/26 
 

 

 
Про розгляд листа Глибоцької 
районної державної адміністрації від 
17.02.2016 №01.09-105 «Про 
виділення коштів на проведення 
робіт у ЗОШ с. Нижні Синівці та 
НВК с. Слобідка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької районної державної 
адміністрації від 17.02.2016 №01.09-105 «Про виділення коштів на 
проведення робіт у ЗОШ с. Нижні Синівці та НВК с. Слобідка», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Глибоцької районної державної адміністрації від 17.02.2016 №01.09-105 
щодо виділення коштів на проведення енергозберігаючих заходів у ЗОШ 
с.Нижні Синівці та НВК с.Слобідка. 

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

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/27 
 

 

 
Про розгляд листа Головного 
управління Національної поліції в 
Чернівецькій області» від 23.02.2016 
№5/488 «Про виділення коштів» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Головного управління 
Національної поліції в Чернівецькій області» від 23.02.2016 №5/488 «Про 
виділення коштів», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області» від 
23.02.2016 №5/488 «Про виділення коштів». 

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

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/28 
 

 

Про розгляд листа Чернівецького 
обласного комунального 
підприємства «Бальнеологічний 
санаторій «Брусниця»» від 
23.02.2016 №25 «Про виділення 
додаткових коштів» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецького обласного 
комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» від 
23.02.2016 №25 «Про виділення додаткових коштів», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

ознайомитись з викладеним у зверненні та запропонувати склад тимчасової 
робочої комісії за участю відповідальних працівників Департаменту охорони 
здоров’я ОДА, Департаменту фінансів ОДА, управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради щодо вивчення 
питань порушених у листі ЧОКП «Бальнеологічного санаторію «Брусниця». 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації 
опрацювати лист Чернівецького обласного комунального підприємства 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця»» від 23.02.2016 №25 «Про виділення 
додаткових коштів» та внести відповідні пропозиції. 

4. Надати інформацію про пророблену роботу постійній комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій до 30.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/29 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла Михайловича про розгляд листа Обласної комунальної установи 
«Лікарня швидкої медичної допомоги» від 01.02.2016 №136 «Про виділення 
додаткових коштів та коштів для співфінансування грантових європейських 
проектів», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/30 
 

 

 
Про розгляд депутатських звернень 
депутата Чернівецької обласної 
ради Сорочана І.О. від 23.02.2016 
«Про ремонт доріг місцевого 
значення» та Чорнея М.В. від 
23.02.2016 «Про ремонт доріг» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла про розгляд депутатських звернень депутата Чернівецької 
обласної ради Сорочана І.О. від 23.02.2016 «Про ремонт доріг місцевого 
значення» та Чорнея М.В. від 23.02.2016 «Про ремонт доріг», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області опрацювати 

депутатські звернення депутата Чернівецької обласної ради Сорочана І.О. від 
23.02.2016 «Про ремонт доріг місцевого значення» та Чорнея М.В. від 
23.02.2016 «Про ремонт доріг». 

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

4.   Начальнику   служби  автомобільних  доріг  у   Чернівецькій  області  
Гаху І.В. бути готовим до обговорення питання ямкового ремонту доріг 
області.   

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/31 
 

 

 
Про затвердження звітів про 
незалежну оцінку майна за адресою: 
вул. Енергетична, 2 в м.Чернівцях 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла про розгляд проекту рішення «Про затвердження звітів про 
незалежну оцінку майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.Чернівцях», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

звітів про незалежну оцінку майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в 
м.Чернівцях» 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 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №6/32 
 

 

 
Про розгляд питання 
«Волонтерства»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію – голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій – Березовського 
Михайла про розгляд питання «Волонтерства», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації опрацювати питання «Волонтерства» та визначення 
його сутності у законодавчому полі.  

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій бути готовим до обговорення вище 
зазначеного питання. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

14 березня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1 
 

 

Про фінансування друку 
каталогу «Живопис»  

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії - 

Березовського Михайла Михайловича про фінансування , постійна комісія 
 

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

облдержадміністрації При розгляді проектів, що фінансуватимуться в 
поточному році на експертній раді з питань підтримки книговидання, 
розглянути можливість фінансування в розмірі 25 тис. гривень друку 
каталогу “Живопис” з нагоди 60-річчя від дня народження і 35-річчя творчої 
та педагогічної діяльності члена Спілки художників України Юрія 
Гушкевича. 

 
 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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