
 
ПРОТОКОЛ № 27 

 
постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 
 
16 травня 2017 року               09-30                                     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..  

 
Запрошені: 

Кіндрат Володимир Романович – заступник директора – начальника 
бюджетного управління Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації . 
Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік». 

Доповідач: Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації . 

2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» (із змінами)». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 
 



1. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2017 рік». 
 

Доповідач: Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації . 

 Виступили:  

Кіндрат В.Р. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 
 

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. Зменшити залишок загального фонду обласного бюджету у сумі 

1600 тис. грн, передбачивши Департаменту фінансів облдержадміністрації, 
як головному розпоряднику бюджетних коштів, видатки за бюджетною 
програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» для фінансування заходів Програми впровадження державної 
політики органами влади в Чернівецькій області на 2016-2018 роки у сумі 
1500 тис. грн., та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 
проведення ремонту тенісних кортів Обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи з метою підготовки до дитячого чемпіонату Європи у сумі 100,0 
тис.гривень.   

Внести зміни до проекту рішення доповнивши його пунктом 5 
наступного змісту «5. Внести зміни в додаток №7 до рішення Х сесії обласної 
ради VІІ скликання від 22.12.2016 №268-10/16 «Про обласний бюджет на  
2017 рік»  і відповідно пункт 5 цього рішення слід вважати пунктом 6. 
Відповідно внести зміни до додатків 2 і 3 до проекту рішення на суму 1600 
тис. грн. та проект рішення доповнити додатком 5.  

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



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

програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки». 

 
Доповідач: Білоконь Микола Васильович – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

 Виступили:  

Білоконь М.В. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 
 

Вирішили: 

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

проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

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

 
3. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 

Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» (із змінами)». 

 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 Виступили:  

Вітовський Б.І. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 



Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 

Вирішили: 

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

проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 
роки» (із змінами)» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

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

 
 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії      А.Андрюк 

 

 _______________М.П.Савчук 

 _______________О.Г.Фищук 
 _______________І.В.Шевчук 
 _______________І.О.Сорочан 
 _______________М.В.Чорней  
 _______________В.І.Куліш 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 травня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №27/1 
 

 

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 15.05.2017 №01.19/18-836 «Про 
внесення змін до проекту рішення сесії «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік»», 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. Зменшити залишок загального фонду обласного бюджету у сумі 

1600 тис. грн, передбачивши Департаменту фінансів облдержадміністрації, 
як головному розпоряднику бюджетних коштів, видатки за бюджетною 
програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» для фінансування заходів Програми впровадження державної 
політики органами влади в Чернівецькій області на 2016-2018 роки у сумі 
1500 тис. грн., та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 
проведення ремонту тенісних кортів Обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи з метою підготовки до дитячого чемпіонату Європи у сумі 100,0 
тис.гривень.   

Внести зміни до проекту рішення доповнивши його пунктом 5 
наступного змісту «5. Внести зміни в додаток №7 до рішення Х сесії обласної 
ради VІІ скликання від 22.12.2016 №268-10/16 «Про обласний бюджет на  



2017 рік»  і відповідно пункт 5 цього рішення слід вважати пунктом 6. 
Відповідно внести зміни до додатків 2 і 3 до проекту рішення на суму 1600 
тис. грн. та проект рішення доповнити додатком 5.  

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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

15 травня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №27/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-
2018 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації – Білоконь Миколи 
Васильовича про розгляд проекту рішення «Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до Комплексної програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 
роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 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 
 

05 травня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №26/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VI 
скликання від 14.03.2013 №5-14/13 
«Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 
роки» (із змінами)» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін 
до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 
14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки» (із змінами)», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 
роки» (із змінами)» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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