
ПРОТОКОЛ № 65 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
18 червня 2015 року               09-30                                          м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Грушко О.І., Монзелевський В.Є., Сафороняк В.Т., 
Ступаков Г.Б., Шкробанець І.Д., Затірка В.А.. 

Відсутні члени комісії: Ушаков В.І., Довгань М.О., Галиць Г.К., 
Унгурян О.М..  

 
Запрошені: 
 

Чобан Юрій Іванович – в.о.  директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації.  

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку  обласної державної адміністрації.  

Ткач Євген Вікторович – керівник громадської організації «Товариство 
науковців та інтелектуальної молоді». 

Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік». 

Доповідач: Чобан Юрій Іванович – в.о.  директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.  

2. Про розгляд проекту рішення «Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року». 

Доповідачі: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку  обласної державної адміністрації.  

 



Ткач Євген Вікторович – керівник громадської організації 
«Товариство науковців та інтелектуальної молоді». 

3. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації від 15.06.2015 №01.2/2044 «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2015 рік», для погашення 
існуючої кредиторської заборгованості, за отримане медичне обладнання для  
обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у 
2012 році. 

Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

4. 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».   

1. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік». 

Інформував: Чобан Юрій Іванович – в.о.  директора Департаменту 
фінансів 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 обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

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

2. Слухали:  

 Про розгляд проекту рішення «Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року» 



Інформували: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку  обласної державної адміністрації.  

Ткач Євген Вікторович - кандидата економічних наук, доцента 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича. 

 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

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

Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 
 
3. Слухали:  
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2015 рік» 

 
Інформував: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

 

 Виступили: Березовський М.М. 
                       Шкробанець І.Д. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити наступні зміни затверджені розпорядженням 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 09.06.2015 №340-р «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2015 рік», а 
саме: зменшити асигнування за КФКВ 250403 «Видатки на покриття інших 
заборгованостей, що виникла у попередні роки» за КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання та предметів довгострокового користування» у сумі 530000 грн. 
00 коп., збільшивши за КФКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» за 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування» у сумі 530000 грн. 00 коп.. 

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

 
4. Слухали:  



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. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради викласти в новій редакції 

додаток №4 до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» на 2013-2015 роки.   

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

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

 _______________В.Є. Монзелевський 
 _______________ В.А.Затірка 
 _______________О.І.Грушко  
 _______________В.Т.Сафроняк  
 _______________Г.Б. Ступаков 
 _______________І.Д.Шкробанець 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

18 червня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 65/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік»  

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації – Чобана Юрія Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 
рік», постійна комісія 

 

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

до обласного бюджету на 2015 рік» 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 
 

18 червня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 65/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 
2020 року»  

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Сідляра Ігоря Анатолійовича 

– директора Департаменту економічного розвитку  обласної державної 
адміністрації та керівника громадської організації «Товариство науковців та 
інтелектуальної молоді», кандидата економічних наук, доцента 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича -  Ткача Євгена Вікторовича про розгляд проекту рішення 
«Про Стратегію 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 Стратегію 

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 
 
18 червня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК № 65/3 

 
Про розгляд листа Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2015 рік» 

 
Розглянувши лист від 15.06.2015 №01.2/2044, та розпорядження 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 09.06.2015 №340-р «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2015 рік» 
заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації – Лесюка Ю.М., в.о. 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації –  
Чобана Ю.І., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити наступні зміни затверджені розпорядженням Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 09.06.2015 №340-р «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2015 рік», а саме: зменшити 
асигнування за КФКВ 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникла у попередні роки» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та 
предметів довгострокового користування» у сумі 530000 грн. 00 коп., 
збільшивши за КФКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» за КЕКВ 
3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» у 
сумі 530000 грн. 00 коп.. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

18 червня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 65/4 
 

 

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 директора комунального 

підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» -  Федорука Анатолія Івановича про внесення змін 
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» на 2013-2015 роки, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради викласти в новій редакції додаток 

№4 до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» на 2013-2015 роки.   
 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
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