
 
ПРОТОКОЛ № 19 

 
постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 
 
22 грудня 2016 року               9-00                             м. Чернівці 
 

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

 
Відсутні члени комісії: Савчук М.П.. 
 
Запрошені: 
 

Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю обласної 
державної адміністрації. 
Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації. 
Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури обласної 
державної адміністрації. 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

1. Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна –  директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд листа Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 20.12.2016 №02.23/769 «Про погодження 
розпорядження обласної державної адміністрації». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 



3. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році 
Регіональної програми відзначення державних, регіональних та професійних 
свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 
2011-2015 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році 
Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 
Чернівецької області на 2011-2015 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

5. Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2013-2016 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки». 

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

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2021 роки». 

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

8. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки». 

Доповідач: Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
ХХV сесії VІ скликання від 11 квітня 2014 року №21-25/14  «Про 
затвердження Комплексної програми розвитку культури до 2016 року»». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 



10. Про План роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік. 

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

11. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
30.11.2016 №01.19-18/6041 «Про надання інформації щодо розгляду 
висновків постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 
обласної ради».  

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

12. Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
30.11.2016 №08-14/9/5652 «Про надання інформації щодо розгляду висновків 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

13. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
30.11.2016 №01.39/18-2187 «Про надання інформації щодо розгляду висновку 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради 
від 04.11.2016 №12/46 «Про направлення звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських об’єднань ветеранів та учасників 
антитерористичної операції до керівників держави, центральних органів 
влади та інститутів громадянського суспільства»».  

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

14. Про розгляд листа Департаменту фінансів Чернівецької 
облдержадміністрації від 01.12.2016 №08-14/9/5577 «Про надання інформації 
щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради від 04.11.2016 №12/55 «Про запит депутата 
обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці 
Новоселицького району» та №12/59 «Щодо фінансування капітального 
ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці Заставнівського району»».  

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

15. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
05.12.2016 №01.19-18/5759 «Про надання інформації щодо розгляду висновку 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради 



від 27.10.2016 №11/4 «Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту будівлі по вул. Бурги,5, м.Вижниця Чернівецької області»».  

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

16. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
06.12.2016 №01.19-18/6041 «Про надання інформації щодо розгляду висновку 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради 
від 04.11.2016 №12/60 «Про виділення коштів для подальшого 
функціонування стаціонару в Красноїльській селищній лікарні»».  

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

17. Про розгляд листа Конятинської сільської ради Путильського 
району від 05.12.2016 №528 «Про виділення коштів для ремонту харчоблоку 
Конятинського дитячого навчального закладу».  

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

18. Про розгляд рішення ІХ сесії VІІ скликання від 01.12.2016 №259-
9/16 «Про запит депутата обласної ради Крохмаля В.Д. щодо виділення 
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в селі 
Тереблече та селищі Глибока Глибоцького району». 

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

19. Про розгляд рішення ІХ сесії VІІ скликання від 01.12.2016 №260-
9/16 «Про запит депутата обласної ради Крохмаля В.Д. щодо виділення 
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в селах 
Чагор, Молодія та Луковиця Глибоцького району». 

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

20. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження 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: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



21. Про розгляд звернення координаційної ради Глибоцької районної 
ради з питань розвитку підприємництва від 16.12.2016 №1 «Про сприяння у 
співфінансуванні програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Глибоцькому районі на 2015-2015 роки».  

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

 
 
1. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік». 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна –директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

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

 

Вирішили: 

1 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

та додатків № 1 і 3 до цього рішення, а саме: 
2.1. У проекті рішення у абзаці 2 пункту 2 цифри «3914021,444» 

замінити на «3914138,344» та цифри «3844343,1» замінити на цифри 
«38444460,0»; у абзаці 3 пункту 2 цифри «3912739,444» замінити на 
«3912856,344» та цифри «3809850,5» замінити на цифри «3809967,4». 

2.2. У додатку № 1 до проекту рішення збільшити обсяг освітньої 
субвенції на 34,7 тис. грн. та додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування, переданих з державного бюджету, 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – на 82,3 тис. грн., а 
також зменшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – на 0,1 тис. гривень. У зв’язку із вищезазначеним збільшується 
загальний обсяг доходів на 116,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 
на 116,9 тис. гривень. 

2.3. У додатку № 3 по розпоряднику «Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації» за КПКВ 1011080 збільшити загальний 



обсяг видатків на 117,0 тис. грн., в тому числі поточних видатків – на 
117,0 тис. грн., видатків на оплату праці – на 28,5 тис. грн.; по розпоряднику 
«Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації» за 
КПКВ 1412010 зменшити загальний обсяг видатків на 0,1 тис. грн., в тому 
числі поточних видатків – на 0,1 тис. грн. У зв’язку із вищезазначеним 
збільшується загальний обсяг видатків на 116,9 тис. грн., в тому числі по 
загальному фонду на 116,9 тис. грн., з них поточних видатків на 
116,9 тис. грн., видатків на оплату праці на 28,5 тис. гривень. 

2.4. Внести необхідні зміни до кодів програмної класифікації видатків. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний 

бюджет на 2017 рік»  із урахуванням вище зазначених змін та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

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

 

1-1 

1. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації 
звернутись до Кабінету Міністрів України щодо фінансування об’єктів 
Чернівецької області у 2017 році в обсязі не менше 200,0 млн. грн., за 
рахунок Державного фонду регіонального розвитку. 

2. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації 
сформувати перелік об’єктів незавершеного будівництва на території області, 
вказавши ступінь їх готовності станом на 01.01.2017 року та надати його 
постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 
13.01.2017 року. 

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

 

1-2 

1. Доручити обласній державній адміністрації підготувати інформацію 
щодо діяльності в 2016 році обласних закладів Департаменту охорони 
здоров’я, Департаменту освіти і науки, Департаменту соціального захисту та 
Управлінню культури облдержадміністрації, а також внести пропозиції щодо 
перспектив їхнього функціонування в 2017 році. 

2. Зазначену інформацію подати на розгляд постійній комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 01.03.2017 року. 

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

 



 

2. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 20.12.2016 №02.23/769 «Про погодження 
розпорядження обласної державної адміністрації». 

Доповідач: Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна –директор Департаменту 
фінансів облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

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

Вирішили: 

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

20.12.2016 №894-р «Про внесення змін до обласного бюджету». 
 

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

 

3. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Регіональної 

програми відзначення державних, регіональних та професійних свят, 
ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 
2011-2015 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Нос Л.І. 
Балта В.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

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

2015 році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 



професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

4. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Комплексної 

програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької області 
на 2011-2015 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Нос Л.І. 
Андрюк А.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1 

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

2015 році Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 
1-1 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної державної 

адміністрації включити до складу експертної ради облдержадміністрації з 
питань розвитку книговидавничої справи в області депутата обласної ради 
VII скликання – голову постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій Березовського Михайла Михайловича. 
 

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



 

5. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Регіональної 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій 
області на 2013-2016 роки». 

Доповідач: Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Нос Л.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

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

2015 році Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2013-2016 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

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

програми «Власний дім» на 2016-2020 роки». 
Доповідач: Бойчук Богдан Тарасович – заступник директора Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 

Виступили:  

Бойчук Б.Т. 
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 Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

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

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2021 роки». 

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

 

Виступили:  

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

Вирішили: 

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

затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2021 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

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

 

8. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної програми 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-
2021 роки». 

Доповідач: Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

 

 



 

Виступили:  

Савич Д.Л. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1 

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

регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

1-1 

1. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
підготувати звіт про виконання «Регіональної програми соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки» за 2016 рік 
та І-ше півріччя 2017 року. 

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
результатами виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року 
розглянути можливість збільшення асигнувань на виконання «Регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки» відповідно до бюджетного запиту, поданого 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

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

 

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

VІ скликання від 11 квітня 2014 року №21-25/14  «Про затвердження 
Комплексної програми розвитку культури до 2016 року»». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

 



Виступили:  

Китайгородська В.М. 
Куліш В.І. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

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

змін до рішення ХХV сесії VІ скликання від 11 квітня 2014 року №21-25/14 
«Про затвердження Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

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

 

10. Слухали: 
 
Про План роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік. 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

Виступили:  

Балта В.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим Планом роботи Чернівецької 

обласної ради на 2017 рік та рекомендувати внести його на розгляд чергової 
сесії обласної ради. 

 

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

 

11. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 30.11.2016 

№01.19-18/6041 «Про надання інформації щодо розгляду висновків постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради». 

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



 

Виступили:  

Андрюк А.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

12. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 

30.11.2016 №08-14/9/5652 «Про надання інформації щодо розгляду висновків 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради». 

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

 

Виступили:  

Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

13. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 30.11.2016 

№01.39/18-2187 «Про надання інформації щодо розгляду висновку постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради від 
04.11.2016 №12/46 «Про направлення звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських об’єднань ветеранів та учасників 
антитерористичної операції до керівників держави, центральних органів 
влади та інститутів громадянського суспільства»». 

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



 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

14. Слухали: 
 
Про розгляд листа Департаменту фінансів Чернівецької 

облдержадміністрації від 01.12.2016 №08-14/9/5577 «Про надання інформації 
щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради від 04.11.2016 №12/55 «Про запит депутата 
обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці 
Новоселицького району» та №12/59 «Щодо фінансування капітального 
ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці Заставнівського району»». 

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

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

15. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 05.12.2016 

№01.19-18/5759 «Про надання інформації щодо розгляду висновку постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради від 



27.10.2016 №11/4 «Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту будівлі по вул. Бурги,5, м.Вижниця Чернівецької області»». 

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

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

16. Слухали: 
 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 06.12.2016 

№01.19-18/6041 «Про надання інформації щодо розгляду висновку постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради від 
04.11.2016 №12/60 «Про виділення коштів для подальшого функціонування 
стаціонару в Красноїльській селищній лікарні»». 

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

 

Виступили:  

Куліш В.І. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

 

 

 



 

17. Слухали: 
 
Про розгляд листа Конятинської сільської ради Путильського району від 

05.12.2016 №528 «Про виділення коштів для ремонту харчоблоку 
Конятинського дитячого навчального закладу». 

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

 

Виступили:  

Андрюк А.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

18. Слухали: 
 
Про розгляд рішення ІХ сесії VІІ скликання від 01.12.2016 №259-9/16 

«Про запит депутата обласної ради Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в селі 
Тереблече та селищі Глибока Глибоцького району». 

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

 

Виступили:  

Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Управлінню екології та 

природних ресурсів обласної державної адміністрації рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №259-9/16  «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для збору 



твердих побутових відходів в селі Тереблече та селищі Глибока Глибоцького 
району» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Про результати розгляду проінформувати постійну комісію з 
питань економіки, бюджету та інвестицій до 30.12.2016 року. 

 

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

 

19. Слухали: 
 
Про розгляд рішення ІХ сесії VІІ скликання від 01.12.2016 №260-9/16 

«Про запит депутата обласної ради Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в селах Чагор, 
Молодія та Луковиця Глибоцького району». 

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

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Управлінню екології та 

природних ресурсів обласної державної адміністрації рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №260-9/16  «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для збору 
твердих побутових відходів в селах Чагор, Молодія та Луковиця Глибоцького 
району» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Про результати розгляду проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 30.12.2016 року. 

 

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

 

 

 

 



 

20. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про затвердження 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: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили: 

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

затвердження 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" -0 - Рішення прийнято. 

 

21. Слухали: 
 
Про розгляд звернення координаційної ради Глибоцької районної ради з 

питань розвитку підприємництва від 16.12.2016 №1 «Про сприяння у 
співфінансуванні програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Глибоцькому районі на 2015-2015 роки». 

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

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 
 
 
 



 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії      А.Андрюк 

 

 _______________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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про обласний бюджет на 
2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік» та листа обласної 
державної адміністрації від 22.12.2016 №01.19/18-2312 «Про внесення змін 
до проекту рішення сесії «Про обласний бюджет на 2017 рік», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про обласний бюджет на 

2017 рік» та додатків № 1 і 3 до цього рішення, а саме: 
2.1. У проекті рішення у абзаці 2 пункту 2 цифри «3914021,444» 

замінити на «3914138,344» та цифри «3844343,1» замінити на цифри 
«38444460,0»; у абзаці 3 пункту 2 цифри «3912739,444» замінити на 
«3912856,344» та цифри «3809850,5» замінити на цифри «3809967,4». 

2.2. У додатку № 1 до проекту рішення збільшити обсяг освітньої 
субвенції на 34,7 тис. грн. та додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування, переданих з державного бюджету, 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – на 82,3 тис. грн., а 
також зменшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – на 0,1 тис. гривень. У зв’язку із вищезазначеним збільшується 
загальний обсяг доходів на 116,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 
на 116,9 тис. гривень. 

 



2.3. У додатку № 3 по розпоряднику «Департамент освіти і науки 
обласної державної адміністрації» за КПКВ 1011080 збільшити загальний 
обсяг видатків на 117,0 тис. грн., в тому числі поточних видатків – на 
117,0 тис. грн., видатків на оплату праці – на 28,5 тис. грн.; по розпоряднику 
«Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації» за 
КПКВ 1412010 зменшити загальний обсяг видатків на 0,1 тис. грн., в тому 
числі поточних видатків – на 0,1 тис. грн. У зв’язку із вищезазначеним 
збільшується загальний обсяг видатків на 116,9 тис. грн., в тому числі по 
загальному фонду на 116,9 тис. грн., з них поточних видатків на 
116,9 тис. грн., видатків на оплату праці на 28,5 тис. гривень. 

2.4. Внести необхідні зміни до кодів програмної класифікації видатків. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про обласний 

бюджет на 2017 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/1-1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про обласний бюджет на 
2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації звернутись до 
Кабінету Міністрів України щодо фінансування об’єктів Чернівецької області 
у 2017 році в обсязі не менше 200,0 млн. грн., за рахунок Державного фонду 
регіонального розвитку. 

2. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації 
сформувати перелік об’єктів незавершеного будівництва на території області, 
вказавши ступінь їх готовності станом на 01.01.2017 року та надати його 
постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій до 
13.01.2017 року. 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/1-2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про обласний бюджет на 
2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Доручити обласній державній адміністрації підготувати інформацію 
щодо діяльності в 2016 році обласних закладів Департаменту охорони 
здоров’я, Департаменту освіти і науки, Департаменту соціального захисту та 
Управлінню культури облдержадміністрації, а також внести пропозиції щодо 
перспектив їхнього функціонування в 2017 році. 

2. Зазначену інформацію подати на розгляд постійній комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 01.03.2017 року. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/2 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
20.12.2016 №02.23/769 «Про 
погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
листа Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 20.12.2016 №02.23/769 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації», постійна комісія 

 

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

20.12.2016 №894-р «Про внесення змін до обласного бюджету». 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання у 2015 році Регіональної 
програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, 
ювілейних, пам’ятних та знаменних 
дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів 
на 2011-2015 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – Нос Лесі Іванівни про 
розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Регіональної 
програми відзначення державних, регіональних та професійних свят, 
ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 
2011-2015 роки», постійна комісія 

 

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

2015 році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання у 2015 році 
Комплексної програми розвитку 
інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 
2011-2015 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – Нос Лесі Іванівни про 
розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Комплексної 
програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької 
області на 2011-2015 роки», постійна комісія 

 

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

2015 році Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/4-1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання у 2015 році 
Комплексної програми розвитку 
інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 
2011-2015 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – Нос Лесі Іванівни про 
розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Комплексної 
програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької 
області на 2011-2015 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної державної адміністрації 

включити до складу експертної ради облдержадміністрації з питань розвитку 
книговидавничої справи в області депутата обласної ради VII скликання – 
голову постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 
Березовського Михайла Михайловича. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
виконання у 2015 році Регіональної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2013-
2016 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – Нос Лесі Іванівни про 
розгляд проекту рішення «Про виконання у 2015 році Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій 
області на 2013-2016 роки», постійна комісія 

 

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

2015 році Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2013-2016 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми «Власний 
дім» на 2016-2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації – Бойчука 
Богдана Тарасовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

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

до Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) 
та членів їх сімей на 2017-
2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня Юрія 
Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2021 роки», постійна 
комісія 

 

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

Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-
2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Савич Діани 
Любомирівни про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2017-2021 роки», постійна комісія 

 

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

регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/8-1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-
2021 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Савич Діани 
Любомирівни про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2017-2021 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

підготувати звіт про виконання «Регіональної програми соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки» за 2016 рік 
та І-ше півріччя 2017 року. 

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
результатами виконання обласного бюджету за І півріччя 2017 року 
розглянути можливість збільшення асигнувань на виконання «Регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки» відповідно до бюджетного запиту, поданого 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення 
ХХV сесії VІ скликання від 
11 квітня 2014 року №21-25/14 
«Про затвердження Комплексної 
програми розвитку культури до 
2016 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення ХХV сесії 
VІ скликання від 11 квітня 2014 року №21-25/14 «Про затвердження 
Комплексної програми розвитку культури до 2016 року», постійна комісія 

 

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

до рішення ХХV сесії VІ скликання від 11 квітня 2014 року №21-25/14 «Про 
затвердження Комплексної програми розвитку культури до 2016 року» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/10 
 

 

Про розгляд Плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 
2017 рік 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд Плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим Планом роботи Чернівецької обласної 

ради на 2017 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/11 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 30.11.2016 
№01.19-18/6041 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновків 
постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій 
обласної ради» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 30.11.2016 №01.19-18/6041 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновків постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/12 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 
30.11.2016 №08-14/9/5652 «Про 
надання інформації щодо розгляду 
висновків постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій 
обласної ради» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів облдержадміністрації від 30.11.2016 №08-14/9/5652 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновків постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/13 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 30.11.2016 
№01.39/18-2187 «Про надання інформації 
щодо розгляду висновку постійної комісії 
з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради від 04.11.2016 
№12/46 «Про направлення звернення 
Всеукраїнського збору представників 
громадських об’єднань ветеранів та 
учасників антитерористичної операції до 
керівників держави, центральних органів 
влади та інститутів громадянського 
суспільства»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 30.11.2016 №01.39/18-2187 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради від 04.11.2016 №12/46 «Про 
направлення звернення Всеукраїнського збору представників громадських 
об’єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції до керівників 
держави, центральних органів влади та інститутів громадянського 
суспільства»», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/14 
 

 

Про розгляд листа Департаменту фінансів 
Чернівецької облдержадміністрації від 
01.12.2016 №08-14/9/5577 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновку 
постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради від 
04.11.2016 №12/55 «Про запит депутата 
обласної ради Сорочана І.О. щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на 
проведення капітального ремонту ДНЗ №2 
«Промінець» в с. Топорівці 
Новоселицького району» та №12/59 «Щодо 
фінансування капітального ремонту 
будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці 
Заставнівського району»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів Чернівецької облдержадміністрації від 01.12.2016 №08-14/9/5577 
«Про надання інформації щодо розгляду висновку постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій обласної ради від 04.11.2016 №12/55 
«Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 
«Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району» та №12/59 «Щодо 
фінансування капітального ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці 
Заставнівського району»», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/15 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 05.12.2016 
№01.19-18/5759 «Про надання інформації 
щодо розгляду висновку постійної комісії 
з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради від 27.10.2016 
№11/4 «Про виділення коштів для 
проведення капітального ремонту будівлі 
по вул. Бурги,5, м.Вижниця Чернівецької 
області»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 05.12.2016 №01.19-18/5759 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради від 27.10.2016 №11/4 «Про виділення 
коштів для проведення капітального ремонту будівлі по вул. Бурги,5, 
м.Вижниця Чернівецької області»», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/16 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 06.12.2016 
№01.19-18/6041 «Про надання інформації 
щодо розгляду висновку постійної комісії 
з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради від 04.11.2016 
№12/60 «Про виділення коштів для 
подальшого функціонування стаціонару в 
Красноїльській селищній лікарні»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 06.12.2016 №01.19-18/6041 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновку постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради від 04.11.2016 №12/60 «Про виділення 
коштів для подальшого функціонування стаціонару в Красноїльській 
селищній лікарні»», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/17 
 

 

Про розгляд листа Конятинської 
сільської ради Путильського 
району від 05.12.2016 №528 «Про 
виділення коштів для ремонту 
харчоблоку Конятинського 
дитячого навчального закладу» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Конятинської 
сільської ради Путильського району від 05.12.2016 №528 «Про виділення 
коштів для ремонту харчоблоку Конятинського дитячого навчального 
закладу», 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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/18 
 

 

Про розгляд рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №259-
9/16 «Про запит депутата обласної 
ради Крохмаля В.Д. щодо виділення 
коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища на придбання контейнерів 
для збору твердих побутових відходів 
в селі Тереблече та селищі Глибока 
Глибоцького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №259-9/16 «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для 
збору твердих побутових відходів в селі Тереблече та селищі Глибока 
Глибоцького району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Управлінню екології та 

природних ресурсів обласної державної адміністрації рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №259-9/16  «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для збору 
твердих побутових відходів в селі Тереблече та селищі Глибока Глибоцького 
району» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Про результати розгляду проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 30.12.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/19 
 

 

Про розгляд рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №260-
9/16 «Про запит депутата обласної 
ради Крохмаля В.Д. щодо виділення 
коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища на придбання контейнерів 
для збору твердих побутових відходів 
в селах Чагор, Молодія та Луковиця 
Глибоцького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №260-9/16 «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для 
збору твердих побутових відходів в селах Чагор, Молодія та Луковиця 
Глибоцького району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Управлінню екології та 

природних ресурсів обласної державної адміністрації рішення ІХ сесії 
VІІ скликання від 01.12.2016 №260-9/16  «Про запит депутата обласної ради 
Крохмаля В.Д. щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання контейнерів для збору 
твердих побутових відходів в селах Чагор, Молодія та Луковиця Глибоцького 
району» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Про результати розгляду проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 30.12.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/20 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження 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 голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження 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 затвердження 

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 
 

22 грудня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №19/21 
 

 

Про розгляд звернення 
координаційної ради Глибоцької 
районної ради з питань розвитку 
підприємництва від 16.12.2016 №1 
«Про сприяння у співфінансуванні 
програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у 
Глибоцькому районі на 2015-
2015 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення 
координаційної ради Глибоцької районної ради з питань розвитку 
підприємництва від 16.12.2016 №1 «Про сприяння у співфінансуванні 
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Глибоцькому 
районі на 2015-2015 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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