
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 11 
засідання постійної комісії 

 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
12.00 Каб. 332 

 
Присутні:  
Маковей А.Д. – голова постійної комісії. 
 
Члени комісії: Гостюк В.І. 
 
Відсутні: Майданський Р.І. 
 

Запрошені:  
Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного 
співробітництва та інвестицій обласної державної адміністрації. 
Саїн Дмитро Олексійович – заступник голови ГО «Асоціація 
деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району». 
Романюк Сергій Іванович – заступник голови ГО «Асоціація 
деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району». 
Марчук Христина Василівна   –   начальник відділу з питань містобудівного 
кадастру та регіонального розвитку Управління регіонального розвитку 
містобудування та архітектури. 
Татарчук Тетяна Михайлівна  –  регіональний координатор Центру розвитку 
місцевого самоврядування в Чернівецькій області. 
Баб’юк Ігор Орестович – експерт з децентралізації Центру розвитку  
місцевого самоврядування в Чернівецькій області. 
Дякова Анжела Анатоліївна –  в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 
Акришора Тетяна Іванівна – помічник заступника голови Чернівецької 
обласної ради. 
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Порядок денний: 

 
          1. Про повторний розгляд звернення голови профспілкового комітету 
ДП «Берегометське ЛМГ» В.Т. Бужори. 

Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії з 
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
           2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
         Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
          Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
            3. Про внесення змін до перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 

Інформує: Марчук Христина Василівна   –   начальник відділу з 
питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку Управління 
регіонального розвитку містобудування та архітектури. 
          Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
            4. Про внесення змін до Регіональної програми залучення зовнішніх 
ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Чернівецької області на 2015-
2017 роки. 

Інформує: Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління 
міжнародного співробітництва та інвестицій обласної державної 
адміністрації. 
          Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
            5. Про розгляд рішення дев’ятої сесії Вижницької районної ради VII 
скликання від 10 листопада 2016 року №184-9/16 «Про звернення ГО 
«Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» 
щодо проведення аукціонів на території району». 

Інформує: Саїн Дмитро Олексійович – заступник голови ГО 
«Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району». 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
           6. Про план роботи комісії на 2017 рік. 
        Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії з 
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
           7. Про Резолюцію спільного засідання депутатів Чернівецької обласної 
ради (Україна) та радників Сучавської повітової ради (Румунія) від 21 жовтня 
2016 року.  
        Інформує: Гостюк Василь Іванович – секретар постійної комісії з 
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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              1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва Маковея А.Д. про повторний розгляд 
звернення голови профспілкового комітету ДП «Берегометське ЛМГ» В.Т. 
Бужори. 

Виступили: Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік. 

Виступили: Гостюк В.І., Маковей А.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

  3.  Слухали: Інформацію начальника відділу з питань містобудівного 
кадастру та регіонального розвитку Управління регіонального розвитку 
містобудування та архітектури Марчук Х.В. про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області. 

Виступили: Татарчук Т.М., Маковей А.Д., Баб’юк І.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 
4. Слухали: Інформацію начальника управління міжнародного 

співробітництва та інвестицій обласної державної адміністрації Жебчук Г.Ю. 
про внесення змін до Регіональної програми залучення зовнішніх ресурсів та 
розвитку міжнародної діяльності Чернівецької області на 2015-2017 роки. 

Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали: Інформацію заступника голови ГО «Асоціація 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» Саїна Д.О. 
про рішення дев’ятої сесії Вижницької районної ради VII скликання від 10 
листопада 2016 року №184-9/16 «Про звернення ГО «Асоціації 
деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» щодо 
проведення аукціонів на території району». 

Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І., Романюк С.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
  6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва Маковея А.Д. про план роботи комісії на 
2017 рік. 
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Виступили: Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 
           7. Слухали: Інформацію Гостюка В.І. – секретаря постійної комісії з 
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва про Резолюцію спільного засідання 
депутатів Чернівецької обласної ради (Україна) та радників Сучавської 
повітової ради (Румунія) від 21 жовтня 2016 року.  

Виступили: Маковей А.Д. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 
 

 
 

Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
Секретар комісії  В.Гостюк  
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 1/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про повторний розгляд звернення 
голови профспілкового комітету 
ДП «Берегометське ЛМГ» В.Т. Бужори 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Маковея А.Д. – голови 

постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
туризму та транскордонного спіробітництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Закрити дане питання через відмову представників ДП 

«Берегометське ЛМГ» та Чернівецької митниці ДФС бути присутніми на 
засіданні постійної комісії та розглядати звернення в подальшому. 

 
 

 
Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/11 

 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до обласного бюджету на 2016 рік ". 
 
 
 

Голова постійної комісії А.Маковей 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 3/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад 
Чернівецької області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Марчук Х. В. – начальника 

відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку 
Управління регіонального розвитку містобудування та архітектури про 
внесення змін до перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

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

перспективного плану формування територій громад Чернівецької області". 
 
 

 
Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 4/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

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

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Жебчук Г.Ю. – начальника 

управління міжнародного співробітництва та інвестицій обласної державної 
адміністрації про внесення змін до Регіональної програми залучення 
зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Чернівецької області 
на 2015-2017 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності 
Чернівецької області на 2015-2017 роки" до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 5/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд рішення дев’ятої сесії 
Вижницької районної ради VII 
скликання від 10 листопада 2016 
року №184-9/16 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Саїна Д.О. – заступника 

голови ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Вижницького 
району», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Зазначити, що вирішення порушених у зверненні питань не 

належить до повноважень обласної ради, а можливе лише у разі внесення 
змін до нормативно-правової документації. 

3. Рекомендувати звернутись щодо порушених у зверненні питань 
безпосередньо до Буковинської універсальної біржі. 

 
 
Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 6/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи комісії на 2017 рік 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію Маковея А.Д. – голови 

постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
туризму та транскордонного співробітництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи комісії на 2017 рік. 
 
 

 
Голова постійної комісії        А.Маковей  
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 7/11 
 

28 листопада 2016 р. м. Чернівці 
 

Про Резолюцію спільного засідання 
депутатів Чернівецької обласної 
ради (Україна) та радників 
Сучавської повітової ради (Румунія) 
від 21 жовтня 2016 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Гостюка В.І. – секретаря 

постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 
туризму та транскордонного співробітництва,. про Резолюцію спільного 
засідання депутатів Чернівецької обласної ради (Україна) та радників 
Сучавської повітової ради (Румунія) від 21 жовтня 2016 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розробити проект рішення "Про Резолюцію спільного засідання 

депутатів Чернівецької обласної ради (Україна) та радників Сучавської 
повітової ради (Румунія) від 21 жовтня 2016 року" до розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії        А.Маковей  
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	1. Про повторний розгляд звернення голови профспілкового комітету ДП «Берегометське ЛМГ» В.Т. Бужори.
	Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва.
	Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
	Інформує: Марчук Христина Василівна   –   начальник відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку Управління регіонального розвитку містобудування та архітектури.
	Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
	Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.
	5. Про розгляд рішення дев’ятої сесії Вижницької районної ради VII скликання від 10 листопада 2016 року №184-9/16 «Про звернення ГО «Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» щодо проведення аукціонів на територ...
	Інформує: Саїн Дмитро Олексійович – заступник голови ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району».
	1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва Маковея А.Д. про повторний розгляд звернення голови профспілкового комітету ДП «Берегомет...
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Результати голосування: прийнято одноголосно.
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Вирішили: висновок комісії додається.
	Вирішили: висновок комісії додається.


	висновок 1 про розгляд звернення Бужори
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	висновок 2 Змін до бюджету
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	висновок 3 зміни до Перспективного плану
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	висновок 4 зміни до Програми залучення зов. ресурсів
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	висновок 5 про звернен ГО Асоц.деревооб
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