
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та паливно-енергетичного 
комплексу 

 

Протокол № 42 
засідання постійної комісії 

 
28 липня 2015 р. м. Чернівці 
9.30 Мала зала 

 
Присутні:  
Кирилюк М.В. – голова постійної комісії. 
Шевчук В.М. – заступник голови постійної комісії. 
 

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

Відсутні: Лунін С.С., Миндреску М.О., Фочук С.Г. 
 

Запрошені:  
Куліш Володимир Іванович – перший заступник голови обласної державної 
адміністрації. 
Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Баб’юк Ігор Орестович – член регіональної робочої групи, директор 
регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. 

 
Порядок денний: 

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

обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про схвалення проекту перспективного плану формування територій 

громад Чернівецької області. 
Інформує: Баб'юк Ігор Орестович – член регіональної робочої групи, 

директор регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері 
місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої 
влади. 
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Слухали: пропозицію голови постійної комісії Кирилюк М.В. щодо 

обрання секретарем даного засідання постійної комісії Шешура Я.М. у зв'язку з 
відсутністю секретаря постійної комісії Фочук С.Г.  

Вирішили: пропозиція прийнята одноголосно. 
 
1. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

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

Виступили: Герасимов С.Л., Кирилюк М.В., Федорович Ф.К. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Інформації першого заступника голови обласної державної 
адміністрації Куліша В.І. та члена регіональної робочої групи, директора 
регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади Баб’юка 
І.О. про схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області 

Виступили: Кирилюк М.В., Кілару О.Р., Федорович Ф.К., Шешур Я.М. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
Секретар комісії Я.Шешур 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 липня 2015 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Ю.І. – в.о. 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". 
 
 

 
Голова постійної комісії М.Кирилюк 
 
 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

енергетичного комплексу 

 
ВИСНОВОК 

 
28 липня 2015 року м.Чернівці 
 
Про схвалення проекту 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена регіональної робочої 
групи, директора регіонального Офісу реформ з питань впровадження 
реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень 
органів виконавчої влади Баб’юка І.О. про схвалення проекту 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 

 
Голова постійної комісії М.Кирилюк 
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