
 
ПРОТОКОЛ № 35 

 
постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 
 
08 лютого 2018 року               15-30                                     м. Чернівці 
 

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 
Березовський М.М., Андрюк А.В., Савчук М.П., Фищук О.Г., Шевчук І.В., 
Сорочан І.О., Липка М.В., Чорней М.В., Куліш В.І..  

 
 
Запрошені: 
 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури обласної 
державної адміністрації. 

Дунаєвський Валентин Борисович – заступник начальника управління – 
начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-2018 роки у 2017 році». 

Доповідач: Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд проекту рішення «Про результати проведення 
моніторингу виконання у 2017 році Плану заходів з реалізації у 2015 − 
2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 

Доповідач: Дунаєвський Валентин Борисович – заступник начальника управління 
– начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів 
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 

Доповідач: Дунаєвський Валентин Борисович – заступник начальника управління 
– начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 



4. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 04.01.2018 №05-16/9/7516 «Про розгляд висновків». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

5. Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 
02.01.2018 №01.27-18/6483-1 «Про надання інформації щодо розгляду 
висновків постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 
обласної ради». 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 
 
1. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про виконання Регіональної програми 

підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 роки у 2017 році». 

Доповідач:  Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
облдержадміністрації. 

  

Виступили:  

Китайгородська В.М. 
Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 

 

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 
2017 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 результати проведення моніторингу 

виконання у 2017 році Плану заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 

Доповідач:  Дунаєвський Валентин Борисович – заступник начальника управління 
– начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 

  

Виступили:  

Дунаєвський В.Б. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Фищук О.Г. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

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

проведення моніторингу виконання у 2017 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. 

 
3. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів з 

реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року». 

Доповідач:  Дунаєвський Валентин Борисович – заступник начальника управління 
– начальник відділу економіки Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 

  

 

 

 



 

Виступили:  

Дунаєвський В.Б. 
Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації доопрацювати проект рішення «Про внесення змін 
до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року». Детально переглянути об’єкти 
на предмет доцільності їх виключення та включення до Плану заходів із 
залученням відповідальних виконавців. 

3.  На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 

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

 
4. Слухали: 
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 04.01.2018 №05-16/9/7516 «Про розгляд висновків». 

Доповідач:  Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

 
 
 



5. Слухали: 
Про розгляд листа Чернівецької облдержадміністрації від 02.01.2018 

№01.27-18/6483-1 «Про надання інформації щодо розгляду висновків 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради». 

Доповідач:  Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Липка М.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

"За" -9, "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.Липка 

 _______________М.В.Чорней 

 _______________В.І.Куліш 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

08 лютого 2018 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №35/1 
 

 

Про розгляд проекту 
рішення «Про виконання 
Регіональної програми 
підтримки національно-
культурних товариств 
Чернівецької області та 
української діаспори на 
2016-2018 роки у 2017 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 2017 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 2017 році» 
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 
 

08 лютого 2018 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №35/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про результати проведення 
моніторингу виконання у 
2017 році Плану заходів з 
реалізації у 2015 − 2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління – начальника відділу економіки Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації – Дунаєвського Валентина Борисовича про 
розгляд проекту рішення «Про результати проведення моніторингу 
виконання у 2017 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 2017 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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

08 лютого 2018 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №35/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до Плану 
заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період 
до 2020 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління – начальника відділу економіки Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації – Дунаєвського Валентина Борисовича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 
2020 року», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації доопрацювати проект рішення «Про внесення змін 
до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року». Детально переглянути об’єкти 
на предмет доцільності їх виключення та включення до Плану заходів із 
залученням відповідальних виконавців. 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

08 лютого 2018 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №35/4 
 

 

Про розгляд листа 
Департаменту фінансів 
обласної державної 
адміністрації від 04.01.2018 
№05-16/9/7516 «Про розгляд 
висновків» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії – 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації від 04.01.2018 №05-16/9/7516 
«Про розгляд висновків», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

08 лютого 2018 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №35/5 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 
02.01.2018 №01.27-18/6483-1 «Про 
надання інформації щодо 
розгляду висновків постійної 
комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної 
ради» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії – 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
облдержадміністрації від 02.01.2018 №01.27-18/6483-1 «Про надання 
інформації щодо розгляду висновків постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій обласної ради», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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