
ПРОТОКОЛ № 55 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

24 вересня 2014 року               10.00                          м. Чернівці 
 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Ушаков В.І.,  Унгурян О.М., Грушко О.І., Затірка В.А. 
Ступаков Г.Б., Монзелевський В.Є., 

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К.,  Довгань М.О., Сафороняк В.Т., 
Шкробанець І.Д. 

 
Запрошені: 

Дякова А.А. – заступник директора Департаменту-начальник управління 
фінансів, соціальної сфери та організації влади Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

Аврам М. М. – начальника відділу економіки природокористування, 
інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління 
економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації. 

Тимофійчук-Степанова М. І. – начальник управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

Лесюк Ю. М.  –  заступник директора Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. 

Федоруца Н. І.  – начальник планово-фінансового управління соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

Федорук А. І.  –  директор комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

Дзюба Я. В. – начальник Дністровсько-Прутського басейнового управління 
водних ресурсів.  

Гринчук М. В. -  начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та 
звітності Управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки, 
обласної державної адміністрації. 
 
 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд листа Департаменту суспільних комунікацій 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 28.08.2014 року №04.02-
21/91 «Про передачу асигнувань». 

Доповідач: Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна – начальник 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про хід виконання 
Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 
роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік». 

Доповідач: Лесюк Ю. М. –  заступник директора Департаменту 
охорони здоров я обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд листа Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.05.2014 №2877 «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік». 

 
Доповідач: Федоруца Ніна Іванівна – начальник планово-фінансового 

управління соціального захисту населення  обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін 
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад» на 2013- 2015 роки».  

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович –  директор комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад». 

5. Про розгляд проекту «Порядку надходження та використання 
коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-
піщану суміш на спеціальний рахунок  Дністровсько-Прутського 
басейнового управління водних ресурсів». 

Доповідач: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-
Прутського басейнового управління водних ресурсів. 

6. Про розгляд листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації від 22.08.2014 №01-23/155 «Про передачу 
асигнувань». 



Доповідач: Гринчук М. В. -  начальник відділу економіки, 
бухгалтерського обліку та звітності Управління ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки, обласної державної адміністрації. 

7. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 
2013 рік». 

Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення 
та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та 
дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації. 

8. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про затвердження 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» в 
новій редакції. 

Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення 
та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та 
дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації. 

9. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін 
до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища». 

Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації.. 

10. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2014». 



Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення 
та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та 
дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації. 

11. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році». 

Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення 
та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та 
дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму обласної 
державної адміністрації. 

12. Про розгляд листа депутата обласної ради, Головного лікаря ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 30.05.2014 №734 «Про  
фінансування для проведення ремонтних робіт на території лікарні пандуса 
та асфальтованого покриття». 

Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 

13. Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 

Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 

14. Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 

Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 

15. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2014 рік» в новій редакції 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора 
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 



16. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання 
обласного бюджету за І півріччя 2014 року»  

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора 
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

17. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради, 
Сокирянської районної та міської ради «Про будівництво нового районного 
будинку культури». 

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

18. Про розгляд листа Полтавської обласної ради від 11.06.2014 №01-
23/910 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». 

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

19. Про розгляд Заяви координаційної громадської ради Рівненської 
області від 24.04.2014 №15 «Щодо зміни злодійської системи влади в 
Україні». 

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

20. Про розгляд листа ДПІ у м.Чернівці від 27.05.2014 №1967/9/24-
12-25-00 «Про прийняття рішення у відповідності до вимог ст.96 
Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010». 

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

21. Про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради та 
виконавчого комітету від 09.07.2014 №692/07-14 «Про фінансування 
виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна». 



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

22.     Про розгляд аналітичної записки «Обгрунтування напрямків та 
можливостей реалізації комерціалізаційно-диверсифікованих стратегій 
розвитку торговельних підприємств регіону» 

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

 

Порядок денний затверджено одноголосно. 

1. Слухали: 

Про розгляд листа Департаменту суспільних комунікацій Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 28.08.2014 року №04.02-21/91 «Про 
передачу асигнувань» 

Інформував: Тимофійчук-Степанова Марина Іванівна – начальник 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Унгурян О.М. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Передати передбачені в обласному бюджеті на 2014 рік 

асигнування по коду відомчої класифікації 08 «Департамент суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації» проведені касові та фактичні 
видатки, зареєстровані фінансові та юридичні зобов’язання на код відомчої 
класифікації 08 «Управління суспільних комунікацій обласної державної 
адміністрації». 

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

2. Слухали:  

 Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про хід виконання 
Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 
роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік».  

Інформував: Лесюк Ю. М. –  заступник директора Департаменту 
охорони здоров я обласної державної адміністрації. 



Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

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

виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 
2012-2016 роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації підготувати до наступного 
пленарного засідання сесії обласної ради проект рішення «Про Звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України та 
роботодавців, працівників та мешканців міста Чернівці та області щодо 
раннього виявлення хворих на туберкульоз щодо раннього виявлення та 
лікування хворих на туберкульоз» 

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

 

3. Слухали:  

Про розгляд листа Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.05.2014 №2877 «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік»  

Інформував: Федоруца Ніна Іванівна – начальник планово-фінансового 
управління соціального захисту населення  обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
19.05.2014 №201-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2014 рік». 

 

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

4. Слухали:  

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад» на 2013- 2015 роки». 



Інформував: Федорук Анатолій Іванович –  директор комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад». 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І., Ушаков В.І. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  

«Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку 
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад на 2013-2015 роки» та пропонувати внести 
його на розгляд сесії обласної ради із змінами внесеними листом від 
22.09.2014 №01.19-20/4500 «Щодо внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки». 

3. Доповнити додаток 4 Регіональної програми підтримки та 
розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад» на 2013-2015 роки» пунктом 3.5 
«Забезпечення відновлювального ремонту, технічного обслуговування 
транспортних засобів та бойової техніки підрозділів територіальної оборони, 
Збройних сил України, Національної гвардії України та Чернівецького 
прикордонного загону» в сумі 105,0 тис. грн. на 2014 рік за рахунок 
господарської діяльності комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

 

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

5. Слухали:  

Про розгляд проекту «Порядку надходження та використання коштів, 
отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану суміш 
на спеціальний рахунок  Дністровсько-Прутського басейнового управління 
водних ресурсів». 

Інформував: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-
Прутського басейнового управління водних ресурсів.  

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Рекомендувати Дністровсько-Прутському басейновому 
управлінню водних ресурсів доопрацювати даний порядок з урахуванням 
пропозицій комісії щодо звільнення суб’єктів господарювання, які 
виконують дорожні роботи та фінансуються за рахунок бюджетних коштів 
від сплати внесків за видалену гравійну-піщану суміш у порядку 
визначеному чинним законодавством України. 

3. Доручити начальнику Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів  (Дзюба Я.В.) подати доопрацьований з 
урахуванням пропозицій комісії «Порядок про надходження та використання 
коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-
піщану суміш на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів» в термін  до 17 жовтня 2014 року для підготовки 
проекту висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій перед проведенням чергової сесії обласної ради.  

 

"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 
6. Слухали:  
 

Про розгляд листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації від 22.08.2014 №01-23/155 «Про передачу 
асигнувань». 

Інформував: Гринчук М. В. -  начальник відділу економіки, 
бухгалтерського обліку та звітності Управління ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки, обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити передачу асигнувань передбачених в обласному 

бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
18.08.2014 №421-р «Про передачу асигнувань». 

 

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

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про виконання 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 
2013 рік». 



Інформував:  Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації.   

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  

«Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки за 2013 рік» та пропонувати внести його на розгляд сесії обласної 
ради. 

 

"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 
8. Слухали:  

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про затвердження 
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» в 
новій редакції 

Інформував: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доповнити пункт 1 підпунктом 11 Комплексної програми з 

охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» наступного змісту: 
«Заходи, що спрямовані на покращення екологічної ситуації, у населених 
пунктах області, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  
«Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки» в новій редакції та пропонувати внести його на розгляд сесії 
обласної ради. 



"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
9. Слухали:  

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища» 

Інформував: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

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

змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

 

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

10.  Слухали:  
 

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2014». 

 
Інформував:   Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 

економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення  «Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони  
навколишнього середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 
01.01.2014» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради 

 

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

11. Слухали: 

Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2014 році». 

Інформував: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу 
економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

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

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища в 2014 році» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Внести у підпункт 1.1. розділу І, «Реконструкції очисних споруд 
смт. Путила, Код 250380», у гр.3 цифри «420,330» замінити цифрами 
«320,330». 

Доповнити проект Переліку розділом ІV наступного змісту: 
ІV. Охорона і раціональне використання земель 

4.1. Підвищення 
родючості ґрунтів та 
зниження екологічної 
забрудненості ґрунтів 
Кіцманського району 
(для спів 
фінансування проекту 
«Використання 
європейського досвіду 
по боротьбі з ерозією 

100,000 Субвенція бюджету 
Кіцманського району 
(Кіцманська 
райдержадміністрація) 

3220 Розділ І 
«Охоро
на і 
раціона
льне 
викорис
тання 
земель» 



ґрунтів в 
Кіцманському районі 
Чернівецької області»         
Код 250380 

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

12.  Слухали: 

Про розгляд листа депутата обласної ради, Головного лікаря ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 30.05.2014 №734 «Про  
фінансування для проведення ремонтних робіт на території лікарні пандуса 
та асфальтованого покриття» 

Інформував: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок вільного залишку бюджету розвитку, що утворився 

станом на 01.01.2014, по спеціальному фонду обласного бюджету виділити 
кошти в сумі 200 тис.грн. ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» на 
проведення капітального ремонту асфальтового покриття території лікарні та 
пандусу біля приймального відділення. 

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

 
 

13.  Слухали: 

Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 

 
Інформував: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 

«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 
 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Направити обласній державній адміністрації лист обласної 
комунальної установи «Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 
02.06.2014 №751 для виділення додаткового фінансування для проведення 
поточного ремонту інженерно-технічних мереж та обладнання та 
передбачити відповідні зміни у проекті рішення для розгляду на черговій 
сесії обласної ради. 

3. За результатами розгляду проінформувати профільну постійну 
комісію. 

 

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

14. Слухали: 

Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 

Інформував: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ 
«Чернівецької обласної клінічної лікарні». 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік. 

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

15.   Слухали: 
 

          Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» в новій редакції. 
 

Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора 
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок вільного залишку бюджету розвитку, що утворився 

станом на 01.01.2014, по спеціальному фонду обласного бюджету виділити 



кошти в сумі 200 тис.грн. ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» на 
проведення капітального ремонту асфальтового покриття території лікарні та 
пандусу біля приймального відділення і цільову субвенцію з обласного 
бюджету Путильському районному бюджету в сумі 20 тис.грн. для 
Підзахаричівської сільської ради, яка була призером щорічного обласного 
конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки 
громадського порядку» в 2013 році. 

3. У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови 
від 10.09.2014 № 451 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2014 р. № 30 і від 9 липня 2014 р. № 293», згідно з якою 
області збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування, на 20417,2 тис.грн. внести відповідні зміни до 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» і 
додатків до нього. 

4. Погодити наступні зміни:   
1) Зменшити асигнування по КУ «Чернівецикий обласний центр служби 
крові» за КФКВ 080208 «Станції переливання крові» КЕКВ 2274 «Оплата 
природного газу» на 50 тис.грн. та одночасно на вказану суму збільшити 
асигнування КМУ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» за 
КФКВ 080201 «Спеціалізовані лікарні» на придбання 50 радіаторів для 
опалювальної системи закладу. 
2) Зменшити асигнування Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення облдержадміністрації, передбачені за КФКВ 081010 
«Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» на 807,370 тис.грн. 
та одночасно на цю ж суму збільшити асигнування за КФКВ 081002 «Інші 
заходи по охороні здоров’я»  на здійснення централізованих заходів з 
допомоги хворим Чернівецької області на хронічну ниркову недостатність, 
які потребують лікування методом гемодіалізу. 
Внести відповідні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» і додатків до нього. 

5. Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік» пунктом 12 наступного змісту: «Клопотати перед 
Кіцманською міською та Мамаївською сільською радами щодо надання з 
відповідних бюджетів цільової субвенції Кіцманському районному бюджету 
для співфінансування проекту транскордонного співробітництва 



«Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією ґрунтів в 
Кіцманському районі Чернівецької області». Взяти до уваги, що 
співфінансування цього проекту також здійснюватиметься в сумі 100 тис.грн. 
за рахунок  коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування 
заходів Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки». 

6. У зв’язку із вище викладеним пункти 12-14 проекту рішення сесії  
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік»  вважати пунктами  
13-15. 

 

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

16.  Слухали: 

Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання обласного 
бюджету за І півріччя 2014 року».  

. Інформував: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора 
Департаменту-начальник управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М., Ушаков В.І. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення «Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2014 року». 
 

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

17.  Слухали: 

Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради, 
Сокирянської районної та міської ради «Про будівництво нового районного 
будинку культури».  

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

 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М., Ушаков В.І. 



Вирішили: 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2 Направити обласній державній адміністрації звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради, Сокирянської районної та міської ради «Про 
будівництво нового районного будинку культури» щодо можливості 
виділення  фінансування на будівництво нового районного будинку 
культури. 

3 За результатами розгляду проінформувати профільну постійну 
комісію. 

 
 

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

18.  Слухали: 

Про розгляд листа Полтавської обласної ради від 11.06.2014 №01-
23/910 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».  

Інформував:  Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 

 

Виступили: Ушаков В. І. 

Вирішили: 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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

19.  Слухали: 

Про розгляд Заяви координаційної громадської ради Рівненської 
області від 24.04.2014 №15 «Щодо зміни злодійської системи влади в 
Україні».  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 

 

Виступили: Ушаков В.І. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

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



20. Слухали: 

Про розгляд листа ДПІ у м.Чернівці від 27.05.2014 №1967/9/24-12-25-
00 «Про прийняття рішення у відповідності до вимог ст.96 Податкового 
кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010».  

Інформував:  Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 

 

Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

21 Слухали: 

Про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради та 
виконавчого комітету від 09.07.2014 №692/07-14 «Про фінансування 
виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна».  

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

 

Виступили: Березовський М.М., Ушаков В.І. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації звернення 

Заставнівського міського голови від 09.07.2014 №692/07-14 «Про 
фінансування виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна» для 
надання інформації щодо можливості фінансування в розмірі 600 тис. грн. з 
обласного дорожнього фонду. 

3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з 
питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

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

22  Слухали: 



Про розгляд аналітичної записки «Обгрунтування напрямків та 
можливостей реалізації комерціалізаційно-диверсифікованих стратегій 
розвитку торговельних підприємств регіону».  

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

 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Чернівецької обласної державної адміністрації розроблені  
Бозуленком Олександром Юрійовичем методичні підходи та практичні 
рекомендації щодо удосконалення стратегічних напрямків розвитку 
торгівельних підприємств регіону, викладені у аналітичній записці 
«Обгрунтування напрямків та можливостей реалізації комерціалізаційно-
диверсифікованих стратегій розвитку торговельних підприємств регіону» 
використати при розробці Комплексної програми соціально-економічного 
розвитку Чернівецької області на 2015 рік». 

 

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

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 

 ________________ В.А.Затірка  
 ________________ О.М.Унгурян  
 ________________ О.І.Грушко  
 ________________ Г.Б.Ступаков  
 ________________В.Є.Монзелевський  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/1  

 

Про розгляд листа Департаменту 
суспільних комунікацій Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 
28.08.2014 №04.02-21/91 «Про передачу 
асигнувань» 

Розглянувши лист Департаменту суспільних комунікацій Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 28.08.2014 № 04-02-21/91 «Про 
передачу асигнувань», розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 26.08.2014 №451-р «Про передачу асигнувань», заслухавши 
начальника управління суспільних комунікації облдержадміністрації 
Тимофійчук-Степанову М. І., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Передати передбачені в обласному бюджеті на 2014 рік 

асигнування по коду відомчої класифікації 08 «Департамент суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації» проведені касові та фактичні 
видатки, зареєстровані фінансові та юридичні зобов’язання на код відомчої 
класифікації 08 «Управління суспільних комунікацій обласної державної 
адміністрації». 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/2 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про хід виконання 
Регіональної програми 
протидії захворюванню на 
туберкульоз у 2012-2016 роках 
в лікувально-профілактичних 
закладах області за 2013 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації Лесюк Ю. М. про хід виконання Регіональної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-
профілактичних закладах області за 2013 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 
2012-2016 роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації підготувати до наступного пленарного 
засідання сесії обласної ради проект рішення «Про Звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України та роботодавців, 
працівників та мешканців міста Чернівці та області щодо раннього виявлення 
хворих на туберкульоз щодо раннього виявлення та лікування хворих на 
туберкульоз». 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/3 
 
 

Про розгляд листа Департаменту 
соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації від 
30.05.2014 №2877 «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2014 рік» 
 

Розглянувши лист Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.05.2014  № 2877, «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік», 
заслухавши начальника планово-фінансового управління соціального захисту 
населення облдержадміністрації Н. І. Федоруцу, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
19.05.2014 №201-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2014 рік». 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
  24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/4  

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Регіональної програми 
підтримки та розвитку 
комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності 
територіальних громад» на 
2013-2015 роки» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Федорука А. І. – директора 
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад», враховуючи листи облдержадміністрації 
від 12.08.2014 №01.32/18-1383, від 22.09.2014 №01.19-20/4500 та враховуючи 
висновок Департаменту фінансів облдержадміністрації від 21.07.2014 №05-
13/11/1803 та Департаменту економічного розвитку і торгів 
облдержадміністрації від 24.07.2014 №06/1348, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  

«Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку 
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад на 2013-2015 роки» та пропонувати внести 
його на розгляд сесії обласної ради із змінами внесеними листом від 
22.09.2014 №01.19-20/4500 «Щодо внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013-
2015 роки». 



3. Доповнити додаток 4 Регіональної програми підтримки та 
розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад» на 2013-2015 роки» пунктом 3.5 
«Забезпечення відновлювального ремонту, технічного обслуговування 
транспортних засобів та бойової техніки підрозділів територіальної оборони, 
Збройних сил України, Національної гвардії України та Чернівецького 
прикордонного загону» в сумі 105,0 тис. грн. на 2014 рік за рахунок 
господарської діяльності комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/5  

 
 

Про розгляд порядку надходження та 
використання коштів, отриманих від 
суб’єктів господарювання за 
видалену гравійно-піщану суміш на 
спеціальний рахунок Дністровсько-
Прутського басейнового управління 
водних ресурсів 
 

Заслухавши начальника Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів Дзюби Я. В. про порядок надходження та 
використання коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену 
гравійно-піщану суміш на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського 
басейнового управління водних ресурсів, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Дністровсько-Прутському басейновому управлінню 

водних ресурсів доопрацювати даний порядок з урахуванням пропозицій комісії 
щодо звільнення суб’єктів господарювання, які виконують дорожні роботи та 
фінансуються за рахунок бюджетних коштів від сплати внесків за видалену 
гравійну-піщану суміш у порядку визначеному чинним законодавством 
України. 

3. Доручити начальнику Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів  (Дзюба Я.В.) подати доопрацьований з 
урахуванням пропозицій комісії «Порядок про надходження та використання 
коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану 
суміш на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів» в термін  до 17 жовтня 2014 року для підготовки 
проекту висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 
перед проведенням 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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/6 
 
 

Про розгляд листа Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації від 
22.08.2014 №01-23/155 «Про передачу 
асигнувань» 
 

Розглянувши лист Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 22.08.2014  № 01-23/155, 
«Про передачу асигнувань», заслухавши начальника відділу економіки, 
бухгалтерського обліку та звітності Управління ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки, облдержадміністрації М. В. Гринчук, постійна 
комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити передачу асигнувань передбачених в обласному 

бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
18.08.2014 №421-р «Про передачу асигнувань». 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
  24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/7 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання Комплексної 
програми з охорони довкілля та 
раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» 
у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки за 2013 рік» 

Заслухавши та обговоривши інформацію Аврама М. М. – начальника 
відділу економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  

«Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки за 2013 рік» та пропонувати внести його на розгляд 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 
 
  24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/8 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження 
Комплексної програми з 
охорони довкілля та 
раціонального використання 
природних ресурсів «Екологія» 
у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки» в новій редакції 

Заслухавши та обговоривши інформацію Аврама М. М. – начальника 
відділу економіки природокористування, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, 
інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доповнити пункт 1 підпунктом 11 Комплексної програми з 

охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки» наступного змісту: 
«Заходи, що спрямовані на покращення екологічної ситуації, у населених 
пунктах області, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення обласної ради  
«Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки» в новій редакції та пропонувати внести його на розгляд 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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/9 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Положення про обласний фонд 
охорони навколишнього 
природного середовища» 

 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від        

16.06.2014 №01.24/18-1041, заслухавши та обговоривши інформацію  
Аврама М. М. – начальника відділу економіки природокористування, 
інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління 
економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища» 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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/10 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони  навколишнього 
середовища в 2014 році за рахунок 
залишку коштів станом на 
01.01.2014» 

 
 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від        

16.06.2014 №01.24/18-1041, заслухавши та обговоривши інформацію  
Аврама М. М. – начальника відділу економіки природокористування, 
інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління 
економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони  
навколишнього середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 
01.01.2014» 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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/11 
 
 

Про розгляд проекту 
рішення 
«Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони  
навколишнього природного 
середовища в 2014 році» 

 
 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 16.06.2014 №01.24/18-1041, заслухавши та обговоривши інформацію  
Аврама М. М. – начальника відділу економіки природокористування, 
інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління 
економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища в 2014 році» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Внести у підпункт 1.1. розділу І, «Реконструкції очисних споруд 
смт. Путила, Код 250380», у гр.3 цифри «420,330» замінити цифрами 
«320,330». 
Доповнити проект Переліку розділом ІV наступного змісту: 



ІV. Охорона і раціональне використання земель 
4.1. Підвищення 

родючості ґрунтів та 
зниження екологічної 
забрудненості ґрунтів 
Кіцманського району 
(для спів 
фінансування проекту 
«Використання 
європейського досвіду 
по боротьбі з ерозією 
ґрунтів в 
Кіцманському районі 
Чернівецької області»         
Код 250380 

100,000 Субвенція бюджету 
Кіцманського району 
(Кіцманська 
райдержадміністрація) 

3220 Розділ І 
«Охоро
на і 
раціона
льне 
викорис
тання 
земель» 

 
 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                   М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/12 
 
 

Про розгляд листа депутата обласної 
ради, Головного лікаря обласної 
комунальної установи «Чернівецької 
обласної клінічної лікарні» від 
30.05.2014 №734  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради, 
Головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецької обласної 
клінічної лікарні» Ушакова В.І.,  постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок вільного залишку бюджету розвитку, що утворився 

станом на 01.01.2014, по спеціальному фонду обласного бюджету виділити 
кошти в сумі 200 тис.грн. ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» на 
проведення капітального ремонту асфальтового покриття території лікарні та 
пандусу біля приймального відділення. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/13 
 
 

Про розгляд листа депутата обласної 
ради, Головного лікаря обласної 
комунальної установи «Чернівецької 
обласної клінічної лікарні» від 
02.06.2014 №751  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради, 
Головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецької обласної 
клінічної лікарні» Ушакова В. І., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації лист обласної 

комунальної установи «Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 
02.06.2014 №751 для виділення додаткового фінансування для проведення 
поточного ремонту інженерно-технічних мереж та обладнання та 
передбачити відповідні зміни у проекті рішення для розгляду на черговій 
сесії обласної ради. 

3. За результатами розгляду проінформувати профільну постійну 
комісію. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/14 
 
 

Про розгляд звернення депутата 
Чернівецької обласної ради 
Ушакова Володимира Івановича 
«Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань обласного бюджету на 
2014 рік» 
 

Розглянувши звернення депутата Чернівецької обласної ради  
Ушакова В. І. «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету 
на 2014 рік», , постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/15 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік»   

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту-начальника управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації Дякової А. А. про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік,беручи до уваги висновки постійної комісії з питань регуляторної 
політики, розвитку підприємництва, туризму та паливно-енергетичного 
комплексу, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок вільного залишку бюджету розвитку, що утворився 

станом на 01.01.2014, по спеціальному фонду обласного бюджету виділити 
кошти в сумі 200 тис.грн. ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» на 
проведення капітального ремонту асфальтового покриття території лікарні та 
пандусу біля приймального відділення і цільову субвенцію з обласного 
бюджету Путильському районному бюджету в сумі 20 тис.грн. для 
Підзахаричівської сільської ради, яка була призером щорічного обласного 
конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки 
громадського порядку» в 2013 році. 

2. У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 
10.09.2014 № 451 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2014 р. № 30 і від 9 липня 2014 р. № 293», згідно з якою 
області збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування, на 20417,2 тис.грн. внести відповідні зміни до 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» і 
додатків до нього. 

3. Погодити наступні зміни:   
1) Зменшити асигнування по КУ «Чернівецикий обласний центр 

служби крові» за КФКВ 080208 «Станції переливання крові» КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» на 50 тис.грн. та одночасно на вказану суму 
збільшити асигнування КМУ «Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер» за КФКВ 080201 «Спеціалізовані лікарні» на придбання 50 
радіаторів для опалювальної системи закладу. 

2) Зменшити асигнування Департаменту охорони здоров’я та 
цивільного захисту населення облдержадміністрації, передбачені за КФКВ 
081010 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» на 807,370 
тис.грн. та одночасно на цю ж суму збільшити асигнування за КФКВ 081002 
«Інші заходи по охороні здоров’я»  на здійснення централізованих заходів з 
допомоги хворим Чернівецької області на хронічну ниркову недостатність, 
які потребують лікування методом гемодіалізу. 

Внести відповідні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» і додатків до нього. 

4. Доповнити проект рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік» пунктом 12 наступного змісту: «Клопотати перед 
Кіцманською міською та Магальською сільською радами щодо надання з 
відповідних бюджетів цільової субвенції Кіцманському районному бюджету 
для співфінансування проекту транскордонного співробітництва 
«Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією ґрунтів в 
Кіцманському районі Чернівецької області». Взяти до уваги, що 
співфінансування цього проекту також здійснюватиметься в сумі 100 тис.грн. 
за рахунок  коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування 
заходів Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-
2015 роки». 

5.  У зв’язку із вище викладеним пункти 12-14 проекту рішення сесії  
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік»  вважати пунктами  
13-15. 

 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/16  
 
 

Про розгляд проекту рішення 
обласної ради «Про виконання 
обласного бюджету за І півріччя 
2014 року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту-начальника управління фінансів, соціальної сфери та 
організації влади Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації Дякової А. А. про виконання обласного бюджету за І півріччя 
2014 року, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 

проект рішення «Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2014 року». 
 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/17  
 
 

Про розгляд звернення 
депутатів Чернівецької 
обласної ради, Сокирянської 
районної та міської ради «Про 
будівництво нового районного 
будинку культури» 
 
         Розглянувши звернення депутатів Чернівецької обласної ради, 
Сокирянської районної та міської ради «Про будівництво нового районного 
будинку культури», постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради, Сокирянської районної та міської ради «Про 
будівництво нового районного будинку культури» щодо можливості 
виділення  фінансування на будівництво нового районного будинку 
культури.  

3. За результатами розгляду проінформувати профільну постійну 
комісію. 

 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/18  
 
 

Про розгляд листа 
Полтавської обласної ради від 
11.06.2014 №01-23/910 «Про 
внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» 
 

Розглянувши листа Полтавської обласної ради від 11.06.2014 №01-
23/910 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», 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 
 
24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/19  

 

  
Про розгляд Заяви координаційної 
громадської ради Рівненської 
області від 24.04.2014 №15 «Щодо 
зміни злодійської системи влади в 
Україні»  
 

Розглянувши Заяву координаційної громадської ради Рівненської області 
від 24.04.2014 №15 «Щодо зміни злодійської системи влади в Україні», 
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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 55/20  
 
 

Про розгляд листа ДПІ у 
м.Чернівці від 27.05.2014 
№1967/9/24-12-25-00 «Про 
прийняття рішення у 
відповідності до вимог 
ст.96 Податкового кодексу 
України №2755-VІ від 
02.12.2010» 

Розглянувши лист ДПІ у м. Чернівці від 27.05.2014 №1967/9/24-12-25-
00 «Про прийняття рішення у відповідності до вимог ст.96 Податкового 
кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010»,  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 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/21  

 

  
Про розгляд звернення 
Заставнівського міського голови 
від 09.07.2014 №692/07-14 «Про 
фінансування виконання 
капітальних робіт вулиць  
м. Заставна»  
 

Розглянувши звернення Заставнівського міського голови від 09.07.2014 
№692/07-14 «Про фінансування виконання капітальних робіт вулиць  
м. Заставна», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації звернення 

Заставнівського міського голови від 09.07.2014 №692/07-14 «Про 
фінансування виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна» для 
надання інформації щодо можливості фінансування в розмірі 600 тис. грн. з 
обласного дорожнього фонду. 

3.        За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з 
питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 

 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 24 вересня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 55/22  

 

  
Про розгляд листа 
Чернівецького торговельно-
економічного інституту 
КНТЕУ від 24.09.2014 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Березовського М. М. – голови 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій щодо 
результатів дисертаційних досліджень викладених в аналітичній записці 
«Обгрунтування напрямків та можливостей реалізації комерціалізаційно-
диверсифікованих стратегій розвитку торговельних підприємств регіону», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Чернівецької обласної державної адміністрації розроблені  
Бозуленком Олександром Юрійовичем методичні підходи та практичні 
рекомендації щодо удосконалення стратегічних напрямків розвитку 
торгівельних підприємств регіону, викладені у аналітичній записці 
«Обгрунтування напрямків та можливостей реалізації комерціалізаційно-
диверсифікованих стратегій розвитку торговельних підприємств регіону» 
використати при розробці Комплексної програми соціально-економічного 
розвитку Чернівецької області на 2015 рік». 
 

 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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	9. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища».
	Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та тури...
	10. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014».
	Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та тури...
	11. Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році».
	Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – начальника відділу економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення та інвестицій управління економіки природокористування, інформації та дозвільної діяльності Департаменту екології та тури...
	12. Про розгляд листа депутата обласної ради, Головного лікаря ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 30.05.2014 №734 «Про  фінансування для проведення ремонтних робіт на території лікарні пандуса та асфальтованого покриття».
	Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні».
	13. Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік»
	Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні».
	14. Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік»
	Доповідач: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні».
	15. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» в новій редакції
	16. Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2014 року»
	17. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради, Сокирянської районної та міської ради «Про будівництво нового районного будинку культури».
	18. Про розгляд листа Полтавської обласної ради від 11.06.2014 №01-23/910 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
	19. Про розгляд Заяви координаційної громадської ради Рівненської області від 24.04.2014 №15 «Щодо зміни злодійської системи влади в Україні».
	20. Про розгляд листа ДПІ у м.Чернівці від 27.05.2014 №1967/9/24-12-25-00 «Про прийняття рішення у відповідності до вимог ст.96 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010».
	Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	21. Про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради та виконавчого комітету від 09.07.2014 №692/07-14 «Про фінансування виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна».
	Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій
	Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про хід виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік».
	Про розгляд листа Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.05.2014 №2877 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік»
	Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2013- 2015 роки».
	Інформував: Федорук Анатолій Іванович –  директор комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад».
	Інформував: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів.
	Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про виконання Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015 роки за 2013 рік».
	Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища»
	11. Слухали:
	Про розгляд  проекту рішення обласної ради «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році».
	12.  Слухали:
	Про розгляд листа депутата обласної ради, Головного лікаря ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 30.05.2014 №734 «Про  фінансування для проведення ремонтних робіт на території лікарні пандуса та асфальтованого покриття»
	13.  Слухали:
	14. Слухали:
	Звернення депутата Чернівецької обласної ради «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік»
	Інформував: Ушаков Володимир Іванович – головний лікар ОКУ «Чернівецької обласної клінічної лікарні».
	15.   Слухали:
	16.  Слухали:
	Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2014 року».
	17.  Слухали:
	Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради, Сокирянської районної та міської ради «Про будівництво нового районного будинку культури».
	18.  Слухали:
	Про розгляд листа Полтавської обласної ради від 11.06.2014 №01-23/910 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
	19.  Слухали:
	Про розгляд Заяви координаційної громадської ради Рівненської області від 24.04.2014 №15 «Щодо зміни злодійської системи влади в Україні».
	20. Слухали:
	Про розгляд листа ДПІ у м.Чернівці від 27.05.2014 №1967/9/24-12-25-00 «Про прийняття рішення у відповідності до вимог ст.96 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010».
	21 Слухали:
	Про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради та виконавчого комітету від 09.07.2014 №692/07-14 «Про фінансування виконання капітальних робіт вулиць міста Заставна».
	22  Слухали:
	Про розгляд аналітичної записки «Обгрунтування напрямків та можливостей реалізації комерціалізаційно-диверсифікованих стратегій розвитку торговельних підприємств регіону».
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