
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

Протокол № 1 
засідання постійної комісії 

 
25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
09.30 Кабінет №248 

 
Присутні:  
Маковей А. Д. – голова постійної комісії. 
 

Члени комісії: Майданський Р.І., Чорней І. М.  
 
 

Відсутні: Гостюк В.І. 
 

Запрошені:  
Кіндрат Володимир Романович –  заступник директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Нікорич Данієла Василівна – головний спеціаліст відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної ради. 

 
 

Порядок денний: 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про план роботи постійної комісії на 2015 рік. 
Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії.. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про звернення ГО «Асоціація деревообробників та 
лісозаготівельників Вижницького району» щодо підвищення цін на 
необроблену деревину, яка була виставлена в лотах на публічні 
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(аукціонні) торги заготівлі І кварталу 2016 року за ресурсами ДП 
«Берегометське ЛМГ». 
Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії.. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року. 
Інформує: Кіндрат Роман Володимирович - заступник директора 

Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про затвердження обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Кіндрат Роман Володимирович -  заступник директора 

Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
Голосували порядок денний комісії з 6 питань: 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали: Пропозицію голови постійної комісії Маковея А.Д. щодо 
кандидатури заступника голови постійної комісії. 

Виступили: Маковей А.Д., Майданський Р.І. , Чорней І.М. 
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Пропозицію голови постійної комісії Маковея А.Д. щодо 
кандидатури секретаря постійної комісії. 

Виступили: Чорней І.М 
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали:. Інформацію голови постійної комісії Маковея А.Д. про 

план роботи постійної комісії на 2016 рік 
Виступили: Чорней І.М. 
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію голови постійною комісії Маковея А. Д. 

щодо звернення ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників 
Вижницького району» щодо підвищення цін на необроблену деревину, яка 
була виставлена в лотах на публічні (аукціонні) торги заготівлі І кварталу 
2016 року за ресурсами ДП «Берегометське ЛМГ». 

Виступили:. Чорней І. М., Майданський Р.І. 
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Вирішили: Перенести розгляд звернення ГО "Асоціація 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району" на наступне 
засідання постійної комісії з метою кращого ознайомлення. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту  

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Кіндрата Р.В. про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року. 

Виступили:  
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 6. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту  

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Кіндрата Р.В. про 
обласний бюджет на 2016 рік. 

Виступили:. 
Вирішили: Висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
Секретар комісії І. Чорней 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №1/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
  

 
Про обрання заступника голови 
постійної комісії 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Маковея А. Д. щодо кандидатури заступника голови постійної комісії, 
постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

Обрати заступником голови постійної комісії з питань регуляторної 
політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва Майданського Руслана Івановича.  

 
 

   
Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №2/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
  

 
Про обрання секретаря 
постійної комісії 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Маковея А. Д. щодо кандидатури секретаря постійної комісії, постійна 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Обрати секретарем постійної комісії з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
Чорнея Івана Михайловича.  

 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №3/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
на 2016 рік 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії на  

2016 рік, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

План роботи постійної комісії обласної ради з питань регуляторної 
політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва на 2016 рік затвердити (додається). 

 
 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №4/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
  

 
Про звернення  
ГО «Асоціація деревообробників та 
лісозаготівельників Вижницького 
району» щодо підвищення цін на 
необроблену деревину, яка була 
виставлена в лотах на публічні 
(аукціонні) торги заготівлі  
І кварталу 2016 року за ресурсами 
ДП «Берегометське ЛМГ» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Маковея А. Д. щодо 

звернення ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників 
Вижницького району» щодо підвищення цін на необроблену деревину, яка 
була виставлена в лотах на публічні (аукціонні) торги заготівлі І кварталу 
2016 року за ресурсами ДП «Берегометське ЛМГ», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відкласти рішення про звернення ГО «Асоціація деревообробників та 

лісозаготівельників Вижницького району» щодо підвищення цін на 
необроблену деревину, яка була виставлена в лотах на публічні (аукціонні) 
торги заготівлі І кварталу 2016 року за ресурсами ДП «Берегометське ЛМГ». 

 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №5/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2015 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата Володимира 

Романовича – заступника директора Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту  фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. щодо виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2015 року взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2015 року". 

 
 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №6/1 
 

25 грудня 2015 р. м. Чернівці 
  

 
Про обласний бюджет на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Кіндрата Володимира 

Романовича – заступника директора Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту  фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. про обласний 
бюджет на 2016 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
 
 
 
 
 

 


	протокол -.1 засідання
	Вирішили: Висновок комісії додається.
	Вирішили: Висновок комісії додається.
	Вирішили: Перенести розгляд звернення ГО "Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району" на наступне засідання постійної комісії з метою кращого ознайомлення.
	Вирішили: Висновок комісії додається.
	Результати голосування: прийнято одноголосно.

	висновок виконання № 1 Заступник
	висновок виконання № 2 Секретар
	висновок № 3 план комісії 2016
	висновок виконання № 4 ГО Асоціація деревообробників та лісозаготівельників
	висновок виконання № 5 9 місяців
	висновок виконання № 6 Бюджет на 2016

