
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та паливно-енергетичного 
комплексу 

 

Протокол № 39 
засідання постійної комісії 

 
26 березня 2015 р. м. Чернівці 
14.00 Каб.418 

 
Присутні:  
Шевчук В.М. – заступник голови постійної комісії. 
Фочук С.Г. – секретар постійної комісії. 
 

Члени комісії: 
Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 
 

Відсутні: Кирилюк М.В., Лунін С.С., Миндреску М.О. 
 

Запрошені:  
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Порайко Ніна Миколаївна – заступник директора – начальник управління з питань 
регуляторної, промислової політики та розвитку підприємництва Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про інформацію щодо суперечностей в законодавстві стосовно розвитку 

малого і середнього підприємництва. 
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – в.о.директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік. 

Виступили: Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Фочук С.Г., 
Шешур Я.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Інформацію заступника директора – начальника управління з 

питань регуляторної, промислової політики та розвитку підприємництва 
Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації  
Порайко Н.М. щодо суперечностей в законодавстві стосовно розвитку малого і 
середнього підприємництва. 

Виступили: Герасимов С.Л., Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Фочук С.Г., 
Шешур Я.М., Шевчук В.М. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Шевчук 
 
 
Секретар комісії С.Фочук 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
26 березня 2015 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Ю.І. – заступника 

директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 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". 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Шевчук 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та паливно-

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
26 березня 2015 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію щодо суперечностей в 
законодавстві стосовно розвитку 
малого і середнього підприємництва 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Порайко Н.М. – заступника 

директора Департаменту економічного розвитку обласної державної 
адміністрації про інформацію щодо суперечностей в законодавстві стосовно 
розвитку малого і середнього підприємництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації підготувати та подати постійній комісії проект 
звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 
врегулювання суперечностей в законодавстві стосовно розвитку малого і 
середнього підприємництва з метою його подальшого розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 

Заступник голови постійної комісії В.Шевчук 
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