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Протокол № 38 
засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мельничук В.К.  Залявський В.Д., Мігайчук М.М. 

 Запрошені:  
Чобан Ю.І., Думанчук А.І  

 
Порядок денний засідання:  

 
1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 

Доповідач: представник Департаменту фінансів ОДА. 
 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 

Доповідач: представник Департаменту фінансів ОД 
 

1. Слухали: Інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації 
про проект рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету  за  
перший квартал 2015 року". 

Виступили: Мельничук В.К., Залявський В.Д. 
Вирішили:    
1.   Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про виконання обласного 

бюджету  за  перший квартал 2015 року" на розгляд сесії обласної ради. 
           

2. Слухали: інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації 
про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету  
на 2015 рік". 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  

1.    Взяти інформацію до відома. 
2.Внести проект рішення  обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету  на  2015 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
 
     
Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук 
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В И С Н О В О К 
       
Про виконання обласного бюджету 
за перший квартал 2015 року 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши, внесений Департаментом фінансів 

облдержадміністрації, проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету  за  перший квартал 2015 року", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.      Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про виконання обласного 

бюджету  за  перший квартал 2015 року" на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до обласного  
бюджету на 2015 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши,  внесений Департаментом фінансів 

облдержадміністрації, проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету  на 2015 рік", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.      Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету  на  2015 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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