ПРОТОКОЛ № 23
постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій
20 березня 2017 року

12-00

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:
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності
облдержадміністрації.
Ткач Микола Миколайович – в.о. начальника відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату.
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури обласної
державної адміністрації.
Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту
населення облдержадміністрації.
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку обласної державної адміністрації.
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
програми забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят
державного,
регіонального,
місцевого
значення
та
здійснення
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2016 році».
Доповідач: Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності
облдержадміністрації.

2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 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.

3. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області
та української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році».
Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
облдержадміністрації.

4. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2014-2017 роки за 2016 рік».
Доповідач: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління цивільного
захисту населення облдержадміністрації.

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки».
Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».
Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.

7. Про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

8. 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.

9. Про розгляд проекту рішення «Про результати проведення
моніторингу виконання у 2016 році 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. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної
програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2015-2016 роки».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2017-2018 роки».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

12. Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету
за 2016 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

13. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

14. Про розгляд проекту рішення «Про виконання регіональної
програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційноаналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів
Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2016 році».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

15. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми
впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області на
2016-2018 роки у 2016 році».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдржадміністрації.

1.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки у 2016 році».

Доповідач: Дякова Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної
діяльності облдержадміністрації.

Виступили:
Білек О.В.
Сорочан І.О.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області,
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2016 році»
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 внесення змін до 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.М.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.

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

3.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та
української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році».

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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році»
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 виконання Комплексної соціальної
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на
2014-2017 роки за 2016 рік».

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

Виступили:
Гайдай О.В.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2016 рік» 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 Комплексної програми
підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Чернівецької області на 2017-2021 роки».

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

Виступили:
Палійчук О.М.
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 підвищення якості національнопатріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021
роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

6.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».

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

Виступили:

Палійчук О.М.
Шевчук І.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін та доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 20132022 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

6-1. Слухали:
Про надання інформації щодо діяльності Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області.

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

Виступили:

Палійчук О.М.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати
інформацію щодо фінансово-господарської та науково-педагогічної
діяльності Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області станом на 01.04.2017 року та подати на розгляд постійній комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій до 10.04.2017 року.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

7.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про Програму
соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік».

економічного

і

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

Виступили:
Сідляр І.А.
Савчук М.П.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації внести
зміни у проект рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2017 рік» доповнивши додаток 11.3 Пріоритетні
напрями розвитку районів, міст Чернівців і Новодрістровська у 2017 році, а
саме:
2.1. Заставнівський район:
- капітальний ремонт 1,5 км ділянки дороги села Хрещатик
Заставнівського району від траси Чернівці-Заліщики до Хрещатицького
Свято-Іоанно-Богословського монастиря;
- капітальний ремонт ділянки дороги Т 26-16 в с.Репужинці
Заставнівського району;
- капітальний ремонт ділянки дороги на відрізку від автодороги
сполучення Чернвці-Заліщики до Свято-Успенського монастиря с.Кулівці
Заставнівського району;
- капітальний ремонт перекриття даху будівлі Заставнівської музичної
школи;
- придбання та реконструкція адмінприміщення під ДНЗ (дошкільну
установу) у с.Василів Заставнівського району.
2.2. Новоселицький район:
- О 26127 Маршинці-Форосна-Довжок / Н 03/ від км 0+000 до км
27+472;
- С 260705 Рингач-Шишківці від км 0+000 до км 7+000;
- О 26125 Коленківці-Рокитне / Строїнці-Перебиківці / від км 3+600 до
км 8+100;
- С260703 Бояни / Рідківці-Слобода-Зелений Гай / від км 0+000 до
км 7+956;

- О 26123 Чорнівка-Топорівці від км 0+000 до км 6+500;
- О 26124 Рідківці-Слобода-Зелений Гай км 0+000 до км 12+100;
- О 26133 Ванчиківці-Черленівка-Маршинці-Форосна-Довжок від
км 0+000 до км 7+500;
- О 26121-// Н 10/ Подвірне-Несвоя-Балківці /Хотин-Мамалига/ від
км 2+000 до км 4+500.
2.3. Вижницький район:
- капітальний ремонт санвузлів з будівництвом очисних споруд
Вашківецької гімназії;
капітальний
ремонт
туалетних
кімнат
та
харчоблоку
Замостянського ДНЗ;
- капітальний ремонт даху Васловівської ЗОШ;
- капітальний ремонт системи опалення Бабинського НВК І-ІІст.;
- реконструкція колишнього приміщення поліклініки м.Вашківці під
центр надання адмінпослуг та відділи управління ОТГ.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік» 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 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.
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 Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року» та рекомендувати внести його
на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

9.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про результати проведення моніторингу
виконання у 2016 році 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.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про результати
проведення моніторингу виконання у 2016 році Плану заходів з реалізації у
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020
року» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

10.

Слухали:

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

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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2015-2016 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

11.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної Програми
розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на
2017-2018 роки».
Доповідач: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного
розвитку облдержадміністрації.

Виступили:
Сідляр І.А.
Савчук М.П.
Березовський М.М.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про
затвердження Регіональної Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Чернівецькій області на 2017-2018 роки» та рекомендувати
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

12.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за
2016 рік».

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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 2016 рік» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

13.

Слухали:

Про проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на
2017 рік».
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Чорней М.В.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік», а саме:
2.1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
підготовку та проведення перших та позачергових виборів депутатів
сільських, селищних, міських рад, об′єднаних територіальних громад і
відповідних сільських, селищних, міських голів збільшити дохідну та
видаткову частини загального фонду обласного бюджету на 728,7 тис. грн.
шляхом внесення змін в додатки № 1, 3 та 5 до проекту рішення сесії
обласної ради. Зазначену субвенцію розподілити між Глибоцьким,
Путильським, Сторожинецьким та Сокирянським районними бюджетами.
2.2. Внести зміни в додаток № 6 до проекту рішення сесії, замінивши в
ньому назву об′єкту «Будівництво будинку культури в м.Сокиряни» на
«Будівництво районного будинку культури з залом на 500 місць в
м.Сокиряни Чернівецької області».
2.3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам надати субвенцію:
2.3.1. Для оснащення засобами навчання, у тому числі кабінетами
фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними
комплексами з мультимедійними засобами, впровадження енергозберігаючих
технологій створених опорних закладів в загальній сумі 8358,3 млн. грн.,
зокрема:
- Кіцманському району (Драчинецька та Киселівська ЗНЗ І-ІІІ ступенів)
у сумі 4 млн. грн.;
- Герцаївському району (Великобудський НВК) у сумі 2 млн. грн.;
- Вижницькому району (Мигівський НВК) у сумі 358,3 тис. грн.;
- Вашківецькій ОТГ Вижницького району (Вашківецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів) у сумі 2 млн. гривень.
2.3.2. Надати освітню субвенцію об’єднаним територіальним громадам
на оснащення засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії,
біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з
мультимедійними засобами, впровадження енергозберігаючих технологій:

Назва району

Назва ОТГ

Видатки
розвитку
(Сума, тис. грн.)

Глибоцька ОТГ

800,2

Волоківська ОТГ

315,6

Тереблеченська ОТГ

302,7

Путильський

Усть-Путильська ОТГ

183,0

Сокирянський

Сокирянська ОТГ

648,9

Вашковецька ОТГ

362,6

Рукшинська ОТГ

451,8

Клішковецька ОТГ

469,3

Недобоївська ОТГ

389,0

Мамалигівська ОТГ

572,6

Глибоцький

Хотинський

Новоселицький

Сторожинецький Великокучурівська ОТГ

Вижницький

797,9

Сторожинецька ОТГ

2622,5

Чудейська ОТГ

1044,9

Красноїльська ОТГ

918,7

Вашківецька ОТГ

837,8

Вижницька ОТГ
РАЗОМ

1385,7
12103,2

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених змін та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.

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

14.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання регіональної програми
забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційноаналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів
Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2016 році».

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Виступили:
Дякова А.А.
Фищук О.Г.
Березовський М.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2016 році» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

15.

Слухали:

Про розгляд проекту рішення «Про виконання Програми впровадження
державної політики органами влади у Чернівецькій області на 20162018 роки у 2016 році».
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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки у 2016 році» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

М.Березовський

А.Андрюк

_______________М.П. Савчук
_______________О.Г. Фищук
_______________І.В. Шевчук
_______________І.О. Сорочан
_______________М.В. Чорней
_______________ В.І. Куліш
_______________ В.В. Балта

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/1
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
програми
забезпечення
інформаційних потреб області,
відзначення свят державного,
регіонального,
місцевого
значення
та
здійснення
представницьких,
інших
заходів на 2016-2020 роки у
2016 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
інформаційної діяльності облдержадміністрації – Білек Оксани Василівни
про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки у 2016 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області,
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2016 році»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/2
Про розгляд проекту рішення
«Про
внесення
змін
до
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 внесення змін до 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 внесення змін
до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-2019 роки»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/3
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
програми
підтримки
національно-культурних
товариств
Чернівецької
області
та
української
діаспори на 2016-2018 роки у
2016 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
культури облдержадміністрації – Китайгородської Віри Микитівни про
розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми підтримки
національно-культурних товариств Чернівецької області та української
діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році»
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/4
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Комплексної
соціальної
програми
розвитку цивільного захисту,
забезпечення
пожежної
безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні
ситуації
в
Чернівецькій
області на 2014-2017 роки за
2016 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
цивільного захисту населення облдержадміністрації – Гайдая Олексія
Володимировича про розгляд проекту рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2016 рік», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2016 рік» та рекомендувати
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/5
Про
розгляд
проекту
рішення «Про затвердження
Комплексної
програми
підвищення
якості
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Чернівецької області на
2017-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про
розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми
підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Чернівецької області 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 підвищення якості національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/6
Про
розгляд
проекту
рішення «Про внесення
змін та доповнень до
Регіональної
обласної
програми «Вчитель» на
2013-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про
розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Регіональної
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
та доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022
роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/6-1
Про надання інформації щодо
діяльності
Інституту
післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати
інформацію щодо фінансово-господарської та науково-педагогічної
діяльності Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області станом на 01.04.2017 року та подати на розгляд постійній комісії
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій до 10.04.2017 року.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/7
Про розгляд проекту рішення
«Про Програму економічного
і
соціального
розвитку
Чернівецької
області
на
2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича
про розгляд проекту рішення «Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2017 рік» та пропозиції депутатів обласної
ради VІІ скликання Сорочана І.О., Шевчука І.В. та Березовського М.М.,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації внести зміни
у проект рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2017 рік» доповнивши додаток 11.3 Пріоритетні
напрями розвитку районів, міст Чернівців і Новодрістровська у 2017 році, а
саме:
2.1. Заставнівський район:
- капітальний ремонт 1,5 км ділянки дороги села Хрещатик Заставнівського
району від траси Чернівці-Заліщики до Хрещатицького Свято-ІоанноБогословського монастиря;
- капітальний ремонт ділянки дороги Т 26-16 в с.Репужинці
Заставнівського району;
- капітальний ремонт ділянки дороги на відрізку від автодороги сполучення
Чернвці-Заліщики до Свято-Успенського монастиря с.Кулівці Заставнівського
району;

- капітальний ремонт перекриття даху будівлі Заставнівської музичної
школи;
- придбання та реконструкція адмінприміщення під ДНЗ (дошкільну
установу) у с.Василів Заставнівського району.
2.2. Новоселицький район:
- О 26127 Маршинці-Форосна-Довжок / Н 03/ від км 0+000 до км 27+472;
- С 260705 Рингач-Шишківці від км 0+000 до км 7+000;
- О 26125 Коленківці-Рокитне / Строїнці-Перебиківці / від км 3+600 до
км 8+100;
- С260703 Бояни / Рідківці-Слобода-Зелений Гай / від км 0+000 до
км 7+956;
- О 26123 Чорнівка-Топорівці від км 0+000 до км 6+500;
- О 26124 Рідківці-Слобода-Зелений Гай км 0+000 до км 12+100;
- О 26133 Ванчиківці-Черленівка-Маршинці-Форосна-Довжок від км 0+000
до км 7+500;
- О 26121-// Н 10/ Подвірне-Несвоя-Балківці /Хотин-Мамалига/ від
км 2+000 до км 4+500.
2.3. Вижницький район:
- капітальний ремонт санвузлів з будівництвом очисних споруд
Вашківецької гімназії;
- капітальний ремонт туалетних кімнат та харчоблоку Замостянського ДНЗ;
- капітальний ремонт даху Валівської ЗОШ;
- капітальний ремонт системи опалення Бабинського НВК І-ІІст.;
- реконструкція колишнього приміщення поліклініки м.Вашківці під
центр надання адмінпослуг та відділи управління ОТГ.
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік» із
урахуванням вище зазначених змін та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/8
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 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. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року» та рекомендувати внести його
на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/9
Про розгляд проекту рішення
«Про результати проведення
моніторингу виконання у 2016
році Плану заходів з реалізації
у 2015-2017 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича
про розгляд проекту рішення «Про результати проведення моніторингу
виконання у 2016 році Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про результати
проведення моніторингу виконання у 2016 році Плану заходів з реалізації у
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до
2020 року» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/10
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання Регіональної
програми розвитку малого і
середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 20152016 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича
про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми
розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на
2015-2016 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2015-2016 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/11
Про
розгляд
проекту
рішення «Про затвердження
Регіональної
Програми
розвитку
малого
і
середнього підприємництва
у Чернівецькій області на
2017-2018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації – Сідляра Ігоря Анатолійовича
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної Програми
розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на
2017-2018 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про затвердження
Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2017-2018 роки» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/12
Про розгляд проекту рішення
«Про
виконання
обласного
бюджету за 2016 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання обласного бюджету за 2016 рік», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 2016 рік» та рекомендувати внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/13
Про розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік» та
листів обласної державної адміністрації від 20.03.2017 №01.13/18-479-1
«Про внесення змін до проекту рішення сесії «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік»» та №01.35/18-520 «Про розподіл залишку
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік», а саме:
2.1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
підготовку та проведення перших та позачергових виборів депутатів
сільських, селищних, міських рад, об′єднаних територіальних громад і
відповідних сільських, селищних, міських голів збільшити дохідну та
видаткову частини загального фонду обласного бюджету на 728,7 тис. грн.
шляхом внесення змін в додатки № 1, 3 та 5 до проекту рішення сесії
обласної ради. Зазначену субвенцію розподілити між Глибоцьким,
Путильським, Сторожинецьким та Сокирянським районними бюджетами.
2.2. Внести зміни в додаток № 6 до проекту рішення сесії, замінивши в
ньому назву об′єкту «Будівництво будинку культури в м.Сокиряни» на
«Будівництво районного будинку культури з залом на 500 місць в
м.Сокиряни Чернівецької області».

2.3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам надати субвенцію:
2.3.1. Для оснащення засобами навчання, у тому числі кабінетами
фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними
комплексами з мультимедійними засобами, впровадження енергозберігаючих
технологій створених опорних закладів в загальній сумі 8358,3 млн. грн.,
зокрема:
- Кіцманському району (Драчинецька та Киселівська ЗНЗ І-ІІІ ступенів)
у сумі 4 млн. грн.;
- Герцаївському району (Великобудський НВК) у сумі 2 млн. грн.;
- Вижницькому району (Мигівський НВК) у сумі 358,3 тис. грн.;
- Вашківецькій ОТГ Вижницького району (Вашківецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів) у сумі 2 млн. гривень.
2.3.2. Надати освітню субвенцію об’єднаним територіальним громадам
на оснащення засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії,
біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з
мультимедійними засобами, впровадження енергозберігаючих технологій:
Назва району

Назва ОТГ

Глибоцька ОТГ
Волоківська ОТГ
Тереблеченська ОТГ
Путильський
Усть-Путильська ОТГ
Сокирянський
Сокирянська ОТГ
Вашковецька ОТГ
Хотинський
Рукшинська ОТГ
Клішковецька ОТГ
Недобоївська ОТГ
Новоселицький
Мамалигівська ОТГ
Сторожинецький Великокучурівська ОТГ
Сторожинецька ОТГ
Чудейська ОТГ
Вижницький
Красноїльська ОТГ
Вашківецька ОТГ
Вижницька ОТГ
РАЗОМ
Глибоцький

Видатки
розвитку

(Сума, тис. грн.)

800,2
315,6
302,7
183,0
648,9
362,6
451,8
469,3
389,0
572,6
797,9
2622,5
1044,9
918,7
837,8
1385,7
12103,2

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених змін та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/14
Про розгляд проекту рішення
«Про виконання регіональної
програми забезпечення діяльності
та
розширення
інтегрованої
інформаційно-аналітичної
системи управління фінансовими
ресурсами місцевих бюджетів
Чернівецької області на 2016-2020
роки у 2016 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання регіональної програми забезпечення
діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи
управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області
на 2016-2020 роки у 2016 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами
місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки у 2016 році» та
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

УКРАЇНА

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

20 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №23/15
Про розгляд проекту рішення
«Про
виконання
Програми
впровадження
державної
політики органами влади у
Чернівецькій області на 2016-2018
роки у 2016 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд
проекту рішення «Про виконання Програми впровадження державної
політики органами влади у Чернівецькій області на 2016-2018 роки у
2016 році», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання
Програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки у 2016 році» та рекомендувати внести його на
розгляд чергової сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

М. Березовський

