
ПРОТОКОЛ № 69 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
16 жовтня 2015 року               09-00                                          м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

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

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Унгурян О.М., Довгань М.О. 
 
Запрошені: 
 

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

Читайло Володимир Богданович – в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 12.10.2015 №02-23/1048 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

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

обласної державної адміністрації. 
 
2. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 15.10.2015 №02-23/9/5031 «Про розгляд проекту звернення 
до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо додаткового виділення 
коштів з державного бюджету на забезпечення виплат із заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери Чернівецької області». 

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

обласної державної адміністрації. 
 
3. Про розгляд листа ТОВ «Герцаївські джерела» від 12.10.2015 

336 «Про підтримку на сесії обласної ради реалізації проекту будівництва 
лікувального центру та цеху розливу мінеральної води». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з 

питань економіки, бюджету та інвестицій. 



4. Про розгляд листа Заставнівської районої державної 
адміністрації від 15.10.2015 №01-25/4-2535 «Про фінансування капітального 
ремонту фасаду та благоустрою території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів у 2015-2016 роках». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з 

питань економіки, бюджету та інвестицій. 
 
5. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми енергоефективності, енергозбереження та раціонального 
використання паливно – енергетичних ресурсів Чернівецької області на 
2011-2015 роки». 

 
Доповідач: Читайло Володимир Богданович – в.о. начальника управління 

житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. 
 
1. Слухали: 
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 12.10.2015 №02-23/1048 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Ушаков В.І. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

12.10.2015 №687-р «Про затвердження Порядку та умов надання 
стабілізаційної дотації з обласного бюджету місцевим бюджетам». 

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

2. Слухали:  
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 15.10.2015 №02-23/9/5031 «Про розгляд проекту звернення 
до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо додаткового виділення 
коштів з державного бюджету на забезпечення виплат із заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери Чернівецької області». 

 



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. Направити звернення до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо 

додаткового виділення коштів з державного бюджету на забезпечення виплат 
із заробітної плати працівникам бюджетної сфери Чернівецької області.  

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 
 
3. Слухали:  

Про розгляд листа ТОВ «Герцаївські джерела» від 12.10.2015 336 «Про 
підтримку на сесії обласної ради реалізації проекту будівництва 
лікувального центру та цеху розливу мінеральної води». 

 
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 

комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Виступили: Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати проект будівництва лікувального центру та цеху по 

розливу мінеральної води ТОВ «Герцаївські джерела». 
 
"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
4. Слухали:  
Про розгляд листа Заставнівської районої державної адміністрації від 

15.10.2015 №01-25/4-2535 «Про фінансування капітального ремонту фасаду 
та благоустрою території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-2016 
роках». 

 
Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 

комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили: Ступаков Г.Б. 

Вирішили: 



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити Кострижівську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Заставнівського району до проекту рішення Чернівецької обласної 
ради «Про Програму соціально - економічного розвитку Чернівецької області 
на 2016 рік», а також до проекту рішення Чернівецької обласної ради «Про 
бюджет Чернівецької області на 2016 рік».  

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

5. Слухали:  
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми енергоефективності, енергозбереження та раціонального 
використання паливно – енергетичних ресурсів Чернівецької області на 
2011-2015 роки». 

Інформував: Читайло Володимир Богданович – в.о. начальника 
управління житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І., Сафроняк В.Т. 

Вирішили: 

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

змін до Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та 
раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

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

 
 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

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

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 69/1 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 12.10.2015 №02-
23/1048 «Про погодження 
розпорядження обласної 
державної адміністрації» 

 

 
Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 12.10.2015 №02-23/1048 «Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації» та заслухавши в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія 
Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

12.10.2015 №687-р «Про затвердження Порядку та умов надання 
стабілізаційної дотації з обласного бюджету місцевим бюджетам». 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 69/2 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 15.10.2015 №02-
23/9/5031 «Про розгляд проекту 
звернення до Прем’єр-міністра 
України А.Яценюка щодо 
додаткового виділення коштів з 
державного бюджету на забезпечення 
виплат із заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери 
Чернівецької області» 

 

 
Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 15.10.2015 №02-23/9/5031 «Про розгляд проекту звернення 
до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо додаткового виділення 
коштів з державного бюджету на забезпечення виплат із заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери Чернівецької області» та заслухавши в.о. 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації -  
Чобана Юрія Івановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити звернення до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо 

додаткового виділення коштів з державного бюджету на забезпечення виплат 
із заробітної плати працівникам бюджетної сфери Чернівецької області.  

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 69/3 
 

 

Про розгляд листа ТОВ 
«Герцаївські джерела» від 12.10.2015 
336 «Про підтримку на сесії обласної 
ради реалізації проекту будівництва 
лікувального центру та цеху 
розливу мінеральної води» 

 

 
Розглянувши розгляд листа ТОВ «Герцаївські джерела» від 12.10.2015 

336 «Про підтримку на сесії обласної ради реалізації проекту будівництва 
лікувального центру та цеху розливу мінеральної води», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати проект будівництва лікувального центру та цеху по 

розливу мінеральної води ТОВ «Герцаївські джерела». 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 жовтня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 69/4 
 

 

Про розгляд листа Заставнівської 
районої державної адміністрації від 
15.10.2015 №01-25/4-2535 «Про 
фінансування капітального ремонту 
фасаду та благоустрою території 
Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
у 2015-2016 роках» 

 

 
Розглянувши лист Заставнівської районої державної адміністрації від 

15.10.2015 №01-25/4-2535 «Про фінансування капітального ремонту фасаду 
та благоустрою території Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-2016 
роках», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації включити Кострижівську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Заставнівського району до проекту рішення Чернівецької обласної 
ради «Про Програму соціально - економічного розвитку Чернівецької області 
на 2016 рік», а також до проекту рішення Чернівецької обласної ради «Про 
бюджет Чернівецької області на 2016 рік».  
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 жовтня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 69/5 

 
 
Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
енергоефективності, 
енергозбереження та 
раціонального використання 
паливно – енергетичних ресурсів 
Чернівецької області на 2011-2015 
роки» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 

житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації  - 
Читайла В. Б. про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та 
раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки», постійна комісія 

 

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

до Комплексної програми енергоефективності, енергозбереження та 
раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів Чернівецької 
області на 2011-2015 роки» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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