
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 18 
засідання постійної комісії 

 
06 вересня 2017 р. м. Чернівці 
15:00 Каб. 248 

 
Присутні:  
Члени комісії: Маковей А.Д., Майданський Р.І., Гостюк В.І.  
 
Запрошені:  
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Токарюк Семен Володимирович – в.о. начальника Управління регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 
Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань містобудівного 
кадастру та регіонального розвитку Управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 
Чернушка Степан Іванович – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради  
Чебан Зоя Вікторівна – 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:Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
2.  Про схвалення змін до перспективного плану формування територій 

громад Чернівецької області  
Інформує:Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 

містобудівного кадастру та регіонального розвитку Управління 
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регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
3. Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна 
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату Чернівецької обласної ради.  
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
4. Про розгляд звернення голови Громадської ради при Чернівецькому 

обласному управлінні лісового та мисливського господарства 
І.І.Федорійчука. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
 

 1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік. 
            Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І., Майданський Р.І. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Інформацію начальника відділу з питань містобудівного 

кадастру та регіонального розвитку Управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації Марчук Х.В. про схвалення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області. 

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

 
3. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 

апарату Чернівецької обласної ради Чернушки С.І. про визначення 
мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної 
площі нерухомого майна. 

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

 
4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії, депутата обласної 

ради Маковея А.Д. про розгляд звернення голови громадської ради при 
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Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського 
господарства І.І.Федорійчука. 

Виступили: Гостюк В.І., Майданський Р.І. 
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 18/1 

 
06 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Ю.І. – заступника 

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. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про внесення 

змін до обласного бюджету 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 18/2 

 
06 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Про схвалення 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 
Чернівецької обласної державної адміністрації про схвалення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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 18/3 

 
06 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Про визначення мінімальної 
вартості місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі 
нерухомого майна 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чернушки С.І. – начальника 

юридичного відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради про 
визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 
загальної площі нерухомого майна, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 
загальної площі нерухомого майна ". 

 
 
 

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 18/4 

 
06 вересня 2017 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд звернення голови 
Громадської ради при 
Чернівецькому обласному 
управлінні лісового та 
мисливського господарства 
І.І.Федорійчука 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Маковея А.Д. – голови 

постійної комісії, депутата обласної ради про розгляд звернення голови 
Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства І.І.Федорійчука, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати звернення до Міністерства економічного розвитку 

України щодо роз’яснення про передачу в концесію державних 
лісогосподарських підприємств та розробки нової концепції управління. 

3. Повідомити та надати роз’яснення голові Громадської ради при 
Чернівецькому ОУЛМГ, після отримання відповіді від Мінекономрозвитку 
України. 

 
 

Голова постійної комісії  А.Маковей 
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