
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 16 
засідання постійної комісії 

 
27 червня 2017 р. м. Чернівці 
10.00 Каб. 248 

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

Запрошені:  
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Акришора Тетяна Іванівна – головний спеціаліст відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради. 
 

Порядок денний: 
 

     1.     Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

2. Про звернення депутатів обласної ради VII скликання до Прем’єр-
міністра України В. Гройсмана та про звернення депутатів обласної ради VII 
скликання до Кабінету Міністрів України. 
   Інформує: Майданський Руслан Іванович – заступник голови постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму 
та транскордонного співробітництва. 
            Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

3.    Про звернення депутатів обласної ради VII скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо укладання угод з урядами країн ЄС, які межують з 
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Україною, про спрощений порядок перетинання спільного державного 
кордону. 

Інформує: Майданський Руслан Іванович – заступник голови постійної 
комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму 
та транскордонного співробітництва. 
    Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
 
 1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік. 
            Виступили: Гостюк В.І., Майданський Р.І. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

          2. Слухали: Інформацію заступника голови постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва Майданського Р.І. про звернення депутатів 
обласної ради VII скликання до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та 
про звернення депутатів обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів 
України. 

Виступили: Гостюк В.І., Майданський Р.І. 
          Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно 
  3. Слухали: Інформацію заступника голови постійної комісії з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та 
транскордонного співробітництва Майданського Р.І. про звернення депутатів 
обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України щодо укладання 
угод з урядами країн ЄС, які межують з Україною, про спрощений порядок 
перетинання спільного державного кордону. 
            Виступили: Гостюк В.І., Майданський Р.І. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 
 

 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Р.Майданський  
 
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 1/16 
 

27 червня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін  
до обласного бюджету 
на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії      Р.Майданський 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 2/16 
 

27 червня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів обласної ради 
VII скликання до Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана та про звернення 
депутатів обласної ради VII скликання 
до Кабінету міністрів України 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію Майданського Р.І. – 

заступника 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. В цілому підтримати тексти звернень, виключивши посилання на 

Сучавську повітову раду та враховуючи такі зміни переробити контекстний 
зміст в цілому. 

 
 

 
 
Заступник голови постійної комісії                                        Р.Майданський 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 3/16 
 

27 червня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
обласної ради VII скликання до 
до Кабінету Міністрів України 
щодо укладання угод з урядами 
країн ЄС, які межують з 
Україною, про спрощений 
порядок перетинання спільного 
державного кордону 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Майданського Р.І. – 

заступника 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. Доповнити текст звернення абзацом з наступним текстом: 

«Враховуючи укладені угоди з Румунією, Польщею та Угорщиною про 
спрощений перетин кордону пропонуємо ініціювати внесення відповідних 
змін щодо розповсюдження дії таких угод на громадян України, незалежно 
від місця їх реєстрації». 

 
 

 
 
Заступник голови постійної комісії                                        Р.Майданський 
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