
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

Протокол № 3 
засідання постійної комісії 

 
18 лютого 2016 р. м. Чернівці 
11.00 Кабінет №332 
Присутні:  
Маковей А. Д. – голова постійної комісії. 
 

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

Запрошені:  
Лашкіба Василь Олексійович – заступник директора Департаменту екології та 
туризму Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Житарюк Наталя Вікторівна - заступник начальника 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 переобрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Маковей Андрій Дмитрович – голова постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

2. Про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року. 

Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович - директора Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

3. Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 
на 2016 рік. 

Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович - директора Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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4. Про затвердження комплексної Програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016 - 2020 роки. 

Інформує: Лашкіба Василь Олексійович – заступник директора 
Департаменту екології та туризму Чернівецької облдержадміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв.  

 
Голосували порядок денний комісії з 4 питань: 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

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

кандидатури секретаря постійної комісії. 
Виступили: Майданський Р.І., Гостюк В.І. 
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: Інформацію директора департаменту економічного 
розвитку Чернівецької ОДА Сідляра І.А. про План заходів з реалізації у 2015-
2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року 

Виступили:. Маковей А.Д., Гостюк В.І., Майданський Р.І. 
Вирішили: Висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
3. Слухали: Інформацію директора департаменту економічного 

розвитку Чернівецької ОДА Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік. 

Виступили:.  
Вирішили: Висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали:. Інформацію заступника директора департаменту екології 

та туризму Чернівецької ОДА Лашкіби В.О. про затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016 - 2020 роки. 

Виступили: 
Вирішили: Висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
 
Секретар комісії В. Гостюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №1/3 
 

18 лютого 2016 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 
Гостюка Василя 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 №2/3 
 

18 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
Про План заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про План заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року взяти до відома. 

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

 
 

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 №3/3 
 

18 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту  
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 
рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту  економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області 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 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку 

підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва 
 

ВИСНОВОК №4/3 
 

18 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
Про затвердження комплексної 
Програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на  
2016 - 2020 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації Лашкіби 
В.О. про затвердження комплексної Програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016 - 2020 роки, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту екології та 

туризму обласної державної адміністрації Лашкіби В.О. про затвердження 
комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016 - 
2020 роки взяти до відома. 

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

 
 

Голова постійної комісії А. Маковей 
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