
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

Протокол № 2 
засідання постійної комісії 

 
13 січня 2016 р. м. Чернівці 
10.00 Кабінет №301 

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

Члени комісії: Майданський Р.І., Гостюк В.І. 
 

Відсутні: Чорней І. М. 
 

Запрошені:  
Чобан Юрій Іванович –  в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 
Березовський Михайло Михайлович  –  голова постійної комісії обласної ради 
з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
Єлєніч Марія Олександрівна - начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
Нікорич Данієла Василівна – головний спеціаліст відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної ради. 

 
 

Порядок денний: 
1. Про приведення обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та інших 
законодавчих актів. 

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

обласної державної адміністрації. 
Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
Голосували порядок денний комісії з 1 питання. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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1. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. та голови постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій Березовського 
М.М. про приведення обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та інших 
законодавчих актів. 

Виступили: Маковей А.Д. щодо коштів, які будуть 
використовуватись для підвищення заробітної плати працівникам бюджетних 
установ за рахунок коштів обласного бюджету та коштів державного 
бюджету. 

Єлєніч Марія Олександрівна - начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

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

Голова постійної комісії А. Маковей 
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ВИСНОВОК №1/2 
 

13 січня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про приведення обласного бюджету 
на 2016 рік у відповідність до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» та інших 
законодавчих актів 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича – 

в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Березовського Михайла Михайловича - голови постійної 
комісії обласної ради з економіки, бюджету та інвестицій про приведення 
обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» та інших законодавчих актів, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. та голови постійної комісії 
обласної ради з економіки. бюджету та інвестицій Березовського М.М. щодо 
приведення обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» взяти до відома. 

2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 
проект рішення Про приведення обласного бюджету на 2016 рік у 
відповідність до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік» та інших законодавчих актів. 

 
 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
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