
                             ПРОТОКОЛ № 52 

 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 

інвестицій 

04 червня 2014 року               13.00                          м. Чернівці 

 

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Ушаков В.І.,  Унгурян О.М., Грушко О.І., Шкробанець 

І.Д., Довгань М.О., Монзелевський В.Є. 
 

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К.,  Монзелевський В.Є., Затірка 

В.А., Ступаков Г.Б., Сафороняк В.Т. 
 

Запрошені: 

Дякова А.А. – в.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін 

до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017роки».  

Доповідає: Дякова А.А. – в. о. директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний затверджено одноголосно. 

1. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 

Чернівецькій області на 2014-2017роки» 



Інформував: Дякова А.А. – в. о. директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Виступили:  

Березовський М.М. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення  «Про внесення 

змін до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017роки» та рекомендувати внести 

його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

. 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 

 ________________ І.Д.Шкробанець  

 ________________ О.М.Унгурян  

 ________________ О.І.Грушко  

 _______________В.Є. Монзелевський  

 ________________ М.О.Довгань  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 04 червня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 52/1 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної соціальної 
програми розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області 
на 2014-2017роки»  

 
 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

03.06.2014 №01.19/18-986, заслухавши та обговоривши інформацію обласної 
державної адміністрації, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017роки» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
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