
ПРОТОКОЛ № 15 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
29 листопада 2016 року               11-00                             м. Чернівці 
 

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 
Березовський М.М., Андрюк А.В., Савчук М.П., Сорочан І.О., Фищук О.Г., 
Чорней М.В., Шевчук І.В., Куліш В.І., Балта В.В.. 

 
 
Запрошені: 
 

Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації. 
Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
Яківчек Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації. 
Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури обласної 
державної адміністрації. 
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації.  
Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного 
співробітництва та інвестицій обласної державної адміністрації. 
Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань містобудівного 
кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку 
містобудування та інфраструктури обласної державної адміністрації. 
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку 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 розгляд проекту рішення «Про визнання бійцями – 
добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету України». 

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

3. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки». 

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

4. Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму 
запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки». 

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

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

Доповідач: Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення «Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням XIV сесії VI скликання Чернівецької обласної ради 
від 14.03.2013 №5-14/13 за 2015 рік». 

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

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми розвитку культури до 2019 року». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності 
Чернівецької області на 2015-2017 роки». 

Доповідач: Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного 
співробітництва та інвестицій облдержадміністрації. 



9. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області». 

Доповідач: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 
містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку 
містобудування та інфраструктури облдержадміністрації. 

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

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

10-1. Про включення до Переліку об’єктів, які будуть фінансуватися у 
2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

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

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного співробітництва та 
інвестицій облдержадміністрації. 

10-2. Про включення до Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2017 рік. 

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

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

11. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
31.10.2016 №01.49-18/5418-1 «Про розгляд пропозицій до плану роботи 
обласної ради на 2017 рік».  

12. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій на 2017 рік. 

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

13. Про розгляд листа Заставнівської районної державної адміністрації 
від 28.10.2016 №01-22/3-2199 «Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища».  

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



14. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
28.11.2016 №01.35-45/6103 «Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобуса». 

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

15. Про розгляд листа виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
від 17.11.2016 «Про розгляд висновку юридичного відділу». 

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

16. Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/9/5823 та листа Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 24.11.2016 №04/4166 «Про розгляд висновку від 
04.11.2016 №12/76».  

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

17. Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/5823 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/26». 

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

18. Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/9/5823/1 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/71». 

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

19. Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №06-17/9/5823 «Про розгляд звернення». 

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

20. Про розгляд листа управління житлово – комунального 
господарства облдержадміністрації від 22.11.2016 №02-24/1041 «Про розгляд 
висновку від 04.11.2016 №12/70». 

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

21. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
23.11.2016 №01.19/18-2144 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/41». 



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

22. Про розгляд листа управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації від 23.11.2016 №05/587 «Про розгляд висновку від 
04.11.2016 №12/1, 12/56». 

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

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

на 2016 рік». 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна –директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Збільшити дохідну і видаткову частини обласного бюджету на 

48573,8 тис. грн. за рахунок додаткового обсягу освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, виділеної відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №827-р. 
Залишити нерозподіленим на рівні Департаменту фінансів 
облдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів і резервного 
фонду) зазначений обсяг субвенції до подання Департаментом освіти 
облдержадміністрації пропозицій щодо напрямків розподілу вказаних коштів 
між обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами області. 

3. Збільшити загальний обсяг видатків по Департаменту  охорони 
здоров'я облдержадміністрації за КТКВ 080101 «Лікарні» на 300,0 тис. грн. 
на придбання специфічних противірусних та антибактеріальних препаратів, 
одночасно зменшивши на зазначену суму обсяг резервного фонду обласного 
бюджету. 

4. Збільшити дохідну і видаткову частини обласного бюджету на           
1400,0 тис. грн. за рахунок субвенції, наданої з Глибоцького районного 
бюджету, передбачивши ці кошти управлінню капітального будівництва 
облдержадміністрації за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи в т.ч. школа 
дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 



колегіуми» для продовження будівництва Йорданештської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Глибоцького району. 

5. Розподілити частину залишку освітньої субвенції в сумі 
210,0 тис. грн.  передбачивши ці асигнування у вигляді цільової субвенції для 
Сторожинецького районного бюджету за КТКВ 250352 «Субвенція за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» на придбання 
шкільного автобуса. 

6. Зменшити асигнування Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації за КТКВ 180409 «Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності» на 
суму 100,0 тис. грн., одночасно збільшивши на зазначену суму асигнування 
обласній раді за вищезазначеним кодом тимчасової класифікації видатків для 
поповнення статутних фондів обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Буковиналіс» та дочірніх спеціалізованих 
лісогосподарських підприємств Чернівецької області. 

7. Внести відповідні зміни до додатків №1, 2, 3, 5, 6 проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік». 

8. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених 
змін та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

2. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про визнання бійцями – добровольцями 

осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 
суверенітету України». 

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

 

Виступили:  

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

Вирішили:  

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

бійцями – добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної 



цілісності та державного суверенітету України» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

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

профілактики правопорушень на 2017-2019 роки». 
Доповідач: Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

Ткач М.Й.. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-
2019 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 

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

 

4. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про Регіональну програму запобігання 

дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-
2021 роки». 

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

 

Виступили:  

Яківчек Ю.І. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 
 
 



Вирішили:  

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

програму запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

5. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Правил надання 

довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

Доповідач: Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Бойчук Б.Т. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі» 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 хід виконання Регіональної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням XIV сесії VI скликання Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 
№5-14/13 за 2015 рік». 

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



Виступили:  

Вітовський Б.І. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням XIV сесії VI скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2015 рік» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

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

розвитку культури до 2019 року». 
Доповідач: : Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

Китайгородська В.М. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внести зміни до проекту рішення обласної ради, а 

саме: в назві програми та дальше по тексту замінити слова «до 2019 року» на 
слова «на 2017-2019 р.р.». 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 
затвердження Комплексної програми розвитку культури до 2019 року» із 
урахуванням вище зазначених змін та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 

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

 



 

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

програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності 
Чернівецької області на 2015-2017 роки». 

Доповідач: Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного 
співробітництва та інвестицій облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Жебчук Г.Ю. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

змін до Регіональної програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку 
міжнародної діяльності Чернівецької області на 2015-2017 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

9. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до перспективного 

плану формування територій громад Чернівецької області». 
Доповідач: Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 

містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку 
містобудування та інфраструктури облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Марчук Х.В. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 



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

 

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

 

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

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

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

 

Виступили:  

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

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації включити 

до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року наступні об’єкти, а саме: 

2.1. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.2. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці 
Новоселицького району; 

2.3. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул.Головній,53 в с.Василів Заставнівського району.   

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року» із урахуванням вище 
зазначених змін та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

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

 

 
 



10-1. Слухали: 

Про включення до Переліку об’єктів, які будуть фінансуватися у 2017 
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

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

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного співробітництва та 
інвестицій облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Сідляр І.А. 
Жебчук Г.Ю. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню міжнародного співробітництва та інвестицій 

облдержадміністрації після внесення змін на черговій сесії обласної ради до 
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року включити наступні об’єкти до Переліку, які 
будуть фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, а саме: 

2.1. Капітальний ремонт будівлі Кадубівецької ЗОШ І-ІІІ ступеня 
Заставнівського району; 

2.2. Капітальний ремонт стаціонарних відділень КМУ «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер» по вул. Героїв Майдану, 230 
м.Чернівці; 

2.3. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.4. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці 
Новоселицького району; 

2.5. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул.Головній,53 в с.Василів Заставнівського району. 

 

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

 

 

 



10-2. Слухали: 

Про включення до Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2017 рік. 

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

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Сідляр І.А. 
Березовський М.М. 

 

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації внести 

зміни у Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 
на 2017 рік, а саме: 

2.1. Капітальний ремонт будівлі Кадубівецької ЗОШ І-ІІІ ступеня 
Заставнівського району; 

2.2. Капітальний ремонт стаціонарних відділень КМУ «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер» по вул. Героїв Майдану, 230 
м.Чернівці; 

2.3. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.4. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці 
Новоселицького району; 

2.5. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул.Головній,53 в с.Василів Заставнівського району.  

2.6.  Капітальний ремонт будівлі Василівського НВК по вул..Головній,45 
в с.Василів Заставнівського району; 

2.7. Капітальний ремонт фасаду та благоустрою території 
Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-2016рр. 

 

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

 

 



11. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 31.10.2016 

№01.49-18/5418-1 «Про розгляд пропозицій до плану роботи обласної ради 
на 2017 рік». 

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

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

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

бюджету та інвестицій на 2017 рік. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Куліш В.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 
 

Вирішили:  

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

бюджету та інвестицій на 2017 рік. 
 

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

 

 



 

13. Слухали: 
 
Про розгляд листа Заставнівської районної державної адміністрації від 

28.10.2016 №01-22/3-2199 «Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища». 

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

 

Виступили:  

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

 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації лист Заставнівської районної державної адміністрації 
від 28.10.2016 «Про виділення коштів у 2017 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища» для розгляду та включення до 
переліку об’єктів на 2017 рік, які будуть фінансуватись з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища відповідно до положення 
про даний фонд. 

 

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

 

14. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 28.11.2016 

№01.35-45/6103 «Про виділення коштів для придбання шкільного автобуса». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 
 
 
 



Вирішили:  

1 Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2 Внести зміни у проект рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік» зменшивши залишок освітньої субвенції в сумі 
210,0 тис. грн. передбачивши ці асигнування у вигляді цільової субвенції для 
Сторожинецького районного бюджету за КТКВ 250352 «Субвенція за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» на придбання 
шкільного автобуса. 

 

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

 

15. Слухали: 
 
Про розгляд листа виконавчого апарату Чернівецької обласної ради від 

17.11.2016 «Про розгляд висновку юридичного відділу». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

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

 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

16. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 

21.11.2016 №07-28/9/5823 та листа Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 24.11.2016 №04/4166 «Про розгляд висновку від 
04.11.2016 №12/76». 

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

 

 



Виступили:  

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

Вирішили:  

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

облдержадміністрації створити тимчасову робочу комісію за участю 
відповідальних працівників Департаменту охорони здоров’я ОДА, 
Департаменту фінансів ОДА, управління житлово-комунального 
господарства ОДА, депутатів обласної ради щодо вивчення питання 
ефективності переведення на альтернативні види палива 3-ох закладів 
охорони здоров’я а саме:  

- Заставнівська центральна районна лікарня; 
- КМУ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»; 
- КМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»». 
3. Надати інформацію про пророблену роботу постійній комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій до 09.12.2016 року. 
 

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

 

17. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 

21.11.2016 №07-28/5823 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/26». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 



 

18. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 

21.11.2016 №07-28/9/5823/1 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/71». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
Березовський М.М. 

 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

19. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 

21.11.2016 №06-17/9/5823 «Про розгляд звернення». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Куліш В.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 
Вирішили:  

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

підготувати та направити відповідь Регіональній філії «Львівська залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця». 

 

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

 



 

20. Слухали: 
 
Про розгляд листа управління житлово – комунального господарства 

облдержадміністрації від 22.11.2016 №02-24/1041 «Про розгляд висновку від 
04.11.2016 №12/70». 

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

 
Виступили:  

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

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

21. Слухали: 
 
Про розгляд листа облдержадміністрації від 23.11.2016 №01.19/18-2144 

«Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/41». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

 



22. Слухали: 
 
Про розгляд листа управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації від 23.11.2016 №05/587 «Про розгляд висновку від 
04.11.2016 №12/1, 12/56». 

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

 

Виступили:  

Сорочан І.О. 
Куліш В.І. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню екології та природних ресурсів ОДА повторно 

розглянути звернення депутата обласної ради VII скликання Сорочана І.О. 
від 11.10.2016 №8 та рішення VIII сесії обласної ради VII скликання від 
27.10.2016 №217-8/16 враховуючи те, що офіційна дата запиту з порушеного 
питання була до 01.11.2016 року. 

 

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

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії      А.Андрюк 

 _______________М.П. Савчук 

 _______________О.Г. Фищук 

 _______________І.В. Шевчук 

 _______________І.О. Сорочан 

 _______________М.В. Чорней  

 _______________ В.І. Куліш  

 _______________ В.В. Балта  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/1 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
листа обласної державної адміністрації від 29.11.2016 №01.13/18-2165 «Про 
внесення змін до проекту рішення сесії «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік» і додатків до нього», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Збільшити дохідну і видаткову частини обласного бюджету на 

48573,8 тис. грн. за рахунок додаткового обсягу освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, виділеної відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №827-р. 
Залишити нерозподіленим на рівні Департаменту фінансів 
облдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів і резервного 
фонду) зазначений обсяг субвенції до подання Департаментом освіти 
облдержадміністрації пропозицій щодо напрямків розподілу вказаних коштів 
між обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами області. 

3. Збільшити загальний обсяг видатків по Департаменту  охорони 
здоров'я облдержадміністрації за КТКВ 080101 «Лікарні» на 300,0 тис. грн. 
на придбання специфічних противірусних та антибактеріальних препаратів, 
одночасно зменшивши на зазначену суму обсяг резервного фонду обласного 
бюджету. 

4. Збільшити дохідну і видаткову частини обласного бюджету на           
1400,0 тис. грн. за рахунок субвенції, наданої з Глибоцького районного 
бюджету, передбачивши ці кошти управлінню капітального будівництва 



облдержадміністрації за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи в т.ч. школа 
дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми» для продовження будівництва Йорданештської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Глибоцького району. 

5. Розподілити частину залишку освітньої субвенції в сумі 
210,0 тис. грн.  передбачивши ці асигнування у вигляді цільової субвенції для 
Сторожинецького районного бюджету за КТКВ 250352 «Субвенція за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» на придбання 
шкільного автобуса. 

6. Зменшити асигнування Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації за КТКВ 180409 «Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності» на 
суму 100,0 тис. грн., одночасно збільшивши на зазначену суму асигнування 
обласній раді за вищезазначеним кодом тимчасової класифікації видатків для 
поповнення статутних фондів обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Буковиналіс» та дочірніх спеціалізованих 
лісогосподарських підприємств Чернівецької області. 

7. Внести відповідні зміни до додатків №1, 2, 3, 5, 6 проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік». 

8. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених змін та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про визнання бійцями – 
добровольцями осіб, які брали 
участь у захисті територіальної 
цілісності та державного 
суверенітету України» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня Юрія 
Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про визнання бійцями – 
добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету України», постійна комісія 

 

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

бійцями – добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету України» 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми профілактики 
правопорушень на 2017-
2019 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації – Ткача Миколи Миколайовича про розгляд проекту 
рішення «Про затвердження Комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2017-2019 роки», постійна комісія 

 

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

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-2019 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Регіональну програму 
запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей облдержадміністрації – Яківчек Юлії Іванівни про розгляд проекту 
рішення «Про Регіональну програму запобігання дитячій бездоглядності та 
розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки», постійна комісія 

 

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

програму запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2017-2021 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Правил 
надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді 
підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – Бойчука 
Богдана Тарасовича про розгляд проекту рішення «Про затвердження 
Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі», постійна комісія 

 

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

Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі» 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-
2017 роки, затвердженої рішенням 
XIV сесії VI скликання 
Чернівецької обласної ради від 
14.03.2013 №5-14/13 за 2015 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про хід виконання Регіональної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням XIV сесії VI скликання Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 
№5-14/13 за 2015 рік», постійна комісія 

 

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

Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-
2017 роки, затвердженої рішенням XIV сесії VI скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми розвитку культури до 
2019 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про 
розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
розвитку культури до 2019 року», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внести зміни до проекту рішення  обласної ради, а 

саме: в назві програми та дальше по тексту замінити слова «до 2019 року» на 
слова «на 2017-2019 р.р.». 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження 
Комплексної програми розвитку культури до 2019 року» із урахуванням 
вище зазначених змін 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Регіональної програми 
залучення зовнішніх ресурсів 
та розвитку міжнародної 
діяльності Чернівецької 
області на 2015-2017 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
міжнародного співробітництва та інвестицій облдержадміністрації – Жебчук 
Ганни Юріївни про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку 
міжнародної діяльності Чернівецької області на 2015-2017 роки», постійна 
комісія 

 

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

до Регіональної програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку 
міжнародної діяльності Чернівецької області на 2015-2017 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань 
містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління 
регіонального розвитку містобудування та інфраструктури 
облдержадміністрації – Марчук Христини Василівни про розгляд проекту 
рішення «Про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області», постійна комісія 

 

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

до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області» 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 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 

ВИСНОВОК №15/10 
 

 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича, директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації включити 

до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року наступні об’єкти, а саме: 

2.1. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.2. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці 
Новоселицького району; 

2.3. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул.Головній,53 в с.Василів Заставнівського району.   

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року» із урахуванням вище 
зазначених змін 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 
29 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК №15/10-1  
 

 

Про включення до Переліку 
об’єктів, які будуть 
фінансуватися у 2017 році за 
рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича, директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича 
та начальника управління міжнародного співробітництва та інвестицій 
облдержадміністрації – Жебчук Ганни Юріївни, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню міжнародного співробітництва та інвестицій 

облдержадміністрації після внесення змін на черговій сесії обласної ради до 
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року включити наступні об’єкти до Переліку, які 
будуть фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, а саме: 

2.1. Капітальний ремонт будівлі Кадубівецької ЗОШ І-ІІІ ступеня 
Заставнівського району; 

2.2. Капітальний ремонт стаціонарних відділень КМУ «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер» по вул. Героїв Майдану, 230 
м.Чернівці; 

2.3. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.4. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці 
Новоселицького району; 

2.5. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по 
вул.Головній,53 в с.Василів Заставнівського району.  
  
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
29 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК №15/10-2  
 

 

Про включення до Програми 
економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 
2017 рік 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича, директора Департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації внести зміни у 

Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік, а 
саме: 

2.1. Капітальний ремонт будівлі Кадубівецької ЗОШ І-ІІІ ступеня 
Заставнівського району; 

2.2. Капітальний ремонт стаціонарних відділень КМУ «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер» по вул. Героїв Майдану, 230 
м.Чернівці; 

2.3. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської 
лікарської амбулаторії с.Репужинці Заставнівського району під відділення 
реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизнянної війни»; 

2.4. Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Промінець» с.Топорівці Новоселицького 
району; 

2.5. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул.Головній,53 в 
с.Василів Заставнівського району.  

2.6.  Капітальний ремонт будівлі Василівського НВК по вул..Головній,45 в 
с.Василів Заставнівського району; 

2.7. Капітальний ремонт фасаду та благоустрою території Кострижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-2016рр. 

 
  

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/11 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 31.10.2016 
№01.49-18/5418-1 «Про розгляд 
пропозицій до плану роботи 
обласної ради на 2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 31.10.2016 №01.49-18/5418-1 «Про розгляд 
пропозицій до плану роботи обласної ради на 2017 рік», постійна комісія 

 

 
 

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

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/12 
 

 

Про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та 
інвестицій на 2017 рік 

 
 
 

 
Розглянувши план постійної комісії з питань економіки, бюджету та 

інвестицій на 2017 рік, постійна комісія 
 

 

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

та інвестицій на 2017 рік. 
 

 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/13 
 

 

Про розгляд листа Заставнівської 
районної державної адміністрації 
від 28.10.2016 №01-22/3-2199 «Про 
виділення коштів у 2017 році з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Заставнівської 
районної державної адміністрації від 28.10.2016 №01-22/3-2199 «Про 
виділення коштів у 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації лист Заставнівської районної державної адміністрації 
від 28.10.2016 «Про виділення коштів у 2017 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища» для розгляду та включення до 
переліку об’єктів на 2017 рік, які будуть фінансуватись з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища відповідно до положення 
про даний фонд. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/14 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 28.11.2016 
№01.35-45/6103 «Про виділення 
коштів для придбання шкільного 
автобуса» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 28.11.2016 №01.35-45/6103 «Про виділення коштів 
для придбання шкільного автобуса», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни у проект рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік» зменшивши залишок освітньої субвенції в сумі 
210,0 тис. грн.  передбачивши ці асигнування у вигляді цільової субвенції для 
Сторожинецького районного бюджету за КТКВ 250352 «Субвенція за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» на придбання 
шкільного автобуса. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/15 
 

 

Про розгляд листа виконавчого 
апарату Чернівецької обласної 
ради від 17.11.2016 «Про розгляд 
висновку юридичного відділу» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради від 17.11.2016 «Про розгляд висновку 
юридичного відділу», постійна комісія 

 

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

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
29 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК №15/16 
 

 

Про розгляд листів Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/9/5823 та 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 24.11.2016 
№04/4166 «Щодо економічної 
ефективності опалення у 2016 році 
бюджетних установ альтернативними 
видами палива» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 21.11.2016 №07-28/9/5823 та листа 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 24.11.2016 
№04/4166 «Щодо економічної ефективності опалення у 2016 році 
бюджетних установ альтернативними видами палива», постійна комісія 

 

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

створити тимчасову робочу комісію за участю відповідальних працівників 
Департаменту охорони здоров’я ОДА, Департаменту фінансів ОДА, 
управління житлово-комунального господарства ОДА, депутатів обласної 
ради щодо вивчення питання ефективності переведення на альтернативні 
види палива 3-ох закладів охорони здоров’я, а саме:  

- Заставнівська центральна районна лікарня; 
- КМУ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»; 
- КМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 

«Садгора»». 
3. Надати інформацію про пророблену роботу постійній комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій до 20.12.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/17 
 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/5823 «Про 
розгляд висновку від 04.11.2016 
№12/26» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 21.11.2016 №07-28/5823 «Про розгляд 
висновку від 04.11.2016 №12/26», постійна комісія 

 

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

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/18 
 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №07-28/9/5823/1 «Про 
розгляд висновку від 04.11.2016 
№12/71» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 21.11.2016 №07-28/9/5823/1 «Про розгляд 
висновку від 04.11.2016 №12/71», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/19 
 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 
21.11.2016 №06-17/9/5823 «Про 
розгляд звернення» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 21.11.2016 №06-17/9/5823 «Про розгляд 
звернення», постійна комісія 

 

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

підготувати та направити відповідь Регіональній філії «Львівська залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця». 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/20 
 
 

 

Про розгляд листа управління 
житлово – комунального 
господарства облдержадміністрації 
від 22.11.2016 №02-24/1041 «Про 
розгляд висновку від 04.11.2016 
№12/70» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа управління 
житлово – комунального господарства облдержадміністрації від 22.11.2016 
№02-24/1041 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/70», постійна 
комісія 

 

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

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/21 
 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 23.11.2016 
№01.19/18-2144 «Про розгляд 
висновку від 04.11.2016 №12/41» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 23.11.2016 №01.19/18-2144 «Про розгляд висновку 
від 04.11.2016 №12/41», постійна комісія 

 

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

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

29 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №15/22 
 
 

 

Про розгляд листа управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації від 23.11.2016 
№05/587 «Про розгляд висновку 
від 04.11.2016 №12/1, 12/56» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича та депутата обласної ради VII  
скликання Сорочана Івана Омеляновича про розгляд листа управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 23.11.2016 
№05/587 «Про розгляд висновку від 04.11.2016 №12/1, 12/56», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню екології та природних ресурсів ОДА повторно 

розглянути звернення депутата обласної ради VII скликання Сорочана І.О. 
від 11.10.2016 №8 та рішення VIII сесії обласної ради VII скликання від 
27.10.2016 №217-8/16 враховуючи те, що офіційна дата запиту з порушеного 
питання була до 01.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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