
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

Протокол № 37 
засідання постійної комісії 

 
26 травня 2015 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 12 депутатів 

 
Присутні:  
Воробчук В.Д. – секретар постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апетрій Г.І, Гончар В.В., Гоменюк М.В., Козьма Г.Ф., Тирон С.М., 

Кірєєв І.А., Юзва Ю.М, 
Відсутні: 
Ткачук В.М., Добровольський В.І., Цюпак Я.С., Кришмару В.К., 
 
Запрошені Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної 

комісії. 
Вирішили:  
Порядок денний засідання постійної комісії затвердити.  
 

Порядок денний засідання комісії затвердити. 
 

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

фінансів обласної державної адміністрації. 
2. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 



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

фінансів обласної державної адміністрації. 
 
Виступили: Воробчук В.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2015 рік” та внести його на розгляд чергової 
сесії.  
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Про виконання обласного бюджету за перший квартал 

2015 року. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Воробчук В.Д. 
Вирішили: 
1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення „Про виконання 

обласного бюджету за перший квартал 2015 року.” та внести його на 
розгляд чергової сесії.  
(висновок комісії додається) 
 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
 

 
Секретар постійної комісії В.Воробчук 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про виконання обласного бюджету 
за перший квартал 2015 року 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія 
Івановича про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року, 
постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення „Про 

виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року” та внести 

його на розгляд чергової сесії.  

 
 
 
Секретар постійної комісії В. Воробчук 
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26 травня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

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 внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна 
комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення „Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік” та внести його на 

розгляд чергової сесії.  

 
 
 
 
Секретар постійної комісії В. Воробчук 
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