
ПРОТОКОЛ № 3 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 року               09-00                                     м. Чернівці 

 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Андрюк А.В., Куліш В.І., Савчук М.П., Фищук О.Г., 
Шевчук І.В., Балта В.В., Сорочан І.О, Чорней М.В. 

 
Запрошені: 
 

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

Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я    
обласної державної адміністрації. 

Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 23.12.2015 №07-28/1244, 25.12.2015 №02-23/1247 «Про 
погодження розпоряджень обласної державної адміністрації». 

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

2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання 
грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які 



надають волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам їх сімей». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення «Турбота» на 2016-2018 роки»». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

5. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання 
одноразової грошової допомоги окремих категоріям громадян, які проживають 
у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-
2018 рр.»». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я    
обласної державної адміністрації. 

7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 
роки». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства «Дирекція 
з обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

8. Про розгляд проекту рішення «Про проект змін до обласного 
бюджету на 2015 рік». 

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

9. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік». 



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

10. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної 
інфраструктури до 2015 року». 

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

1. Слухали: 
Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

від 23.12.2015 №07-28/1244, 25.12.2015 №02-23/1247 «Про погодження 
розпоряджень обласної державної адміністрації». 

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

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Куліш В.І. 
Фищук О.Г. 
Балта В.В. 

 

Вирішили:  

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

23.12.2015 №935-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції з 
державного бюджету». 

3. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 
23.12.2015 №936-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 

4. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 
25.12.2015 №939-р «Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 
рік». 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



2. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Чорней М.В. 
Куліш В.І. 
Фищук О.Г. 

 

Вирішили:  

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

до Комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

3. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання 
грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які 
надають волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам їх сімей». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення  обласної державної адміністрації. 

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Чорней М.В. 



Куліш В.І. 
Фищук О.Г. 
Балта В.В. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

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

Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам їх 
сімей» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
4. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» 
на 2016-2018 роки»». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

  

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
Балта В.В. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

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

«Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки»» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 



"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
5. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання 
одноразової грошової допомоги окремих категоріям громадян, які проживають 
у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-
2018 рр.»». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  обласної державної адміністрації. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

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

Порядку надання одноразової грошової допомоги окремих категоріям 
громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення «Турбота» на 2016-2018 рр.»» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 
6. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я    
обласної державної адміністрації. 

Виступили:  

Березовський М.М. 



Шевчук І.В. 
Куліш В.І. 
Чорней М.В. 
Балта В.В. 

 

Вирішили:  

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

Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

7. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 роки». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства «Дирекція 
з обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
Фищук О.Г. 
Чорней М.В. 

 

Вирішили:  

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

Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» 
на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



8. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про проект змін до обласного бюджету на 
2015 рік». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
Фищук О.Г. 
Чорней М.В.  
Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
Андрюк А.В. 
Савчук М.П. 

 

Вирішили:  

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

обласного бюджету на 2015 рік». Зменшити резервний фонд обласного 
бюджету на 2015 рік у сумі 250,0 тис.грн., спрямувати вивільнені кошти на 
облаштування тимчасового переїзду через річку Черемош у селі Розтоки. 
Рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

9. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про проект змін до обласного бюджету на 
2015 рік». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 



Фищук О.Г. 
Чорней М.В.  
Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
Андрюк А.В. 
Савчук М.П. 

 

Вирішили:  

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

обласного бюджету на 2015 рік» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
 
"За" -6, "Проти" -2 (Балта В.В., Сорочан І.О.), "Утримались" -1 (Андрюк 

А.В.) - Рішення прийнято. 

10. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної 
інфраструктури до 2015 року». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Сорочан І.О. 
Фищук О.Г. 
Чорней М.В.  
Куліш В.І. 
Шевчук І.В. 
Балта В.В. 
Андрюк А.В. 
Савчук М.П. 

 

Вирішили:  

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів 
соціальної інфраструктури до 2015 року» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
"За" -6, "Проти" -2 (Балта В.В., Сорочан І.О.), "Утримались" -1 (Андрюк 

А.В.) - Рішення прийнято. 

 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

 

 _______________А.В.Андрюк 
 _______________В.І.Куліш 
 _______________ М.П.Савчук 
 _______________О.Г.Фищук 
 _______________ І.В.Шевчук 
 _______________ М.В.Чорней 
 _______________ І.О.Сорочан 
 _______________ В.В.Балта 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

25 грудня 2015 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК № 3/1 
 

 

Про розгляд листів 
Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації від 
23.12.2015 №07-28/1244, 
25.12.2015 №02-23/1247 «Про 
погодження розпоряджень 
обласної державної 
адміністрації» 

 

 
Розглянувши листи Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації від 23.12.2015 №07-28/1244, 25.12.2015 №02-23/1247 «Про 
погодження розпоряджень обласної державної адміністрації» 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 

23.12.2015 №935-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції з 
державного бюджету». 

3. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 
23.12.2015 №936-р «Про внесення змін до розподілу обсягів субвенції». 

4. Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 
25.12.2015 №939-р «Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 
рік». 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/2 

 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної 
Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2015-2016 роки »  
 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної Програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2015-2016 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

змін до Комплексної Програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2015-2016 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 

 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/3 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Порядку 
надання грошової допомоги 
учасникам антитерористичної 
операції, волонтерам, які надають 
волонтерську допомогу в районі 
проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей»  
 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/4 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження «Обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених 
верств населення «Турбота» на 
2016-2018 роки»»  
 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження «Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки»», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

затвердження «Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки»» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/5 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Порядку 
надання одноразової грошової 
допомоги окремих категоріям 
громадян, які проживають у 
Чернівецькій області за рахунок 
коштів «Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств 
населення «Турбота» на 2016-2018 
рр.»» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації – Півня Юрія Йосиповича про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги окремих 
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок 
коштів «Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 рр.»», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги окремих 
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок 
коштів «Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 рр.»» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/6 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Комплексної 
програми Трансплантологія у 
2015-2018 роках» 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації – Андрієць Оксани 
Анатоліївни про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми Трансплантологія у 2015-2018 роках», постійна комісія 

 
 

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

затвердження Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/7 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Регіональної 
програми підтримки та розвитку 
комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності 
територіальних громад» на 2016-
2018 роки» 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального 

підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад».– Федорука Анатолія Івановича про розгляд проекту 
рішення «Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку 
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» на 2016-2018 роки», постійна комісія 

 
 

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

затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» на 2016-2018 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/8 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік» 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія Івановича, 
розглянувши лист обласної державної адміністрації про розгляд проекту 
рішення «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». Зменшити резервний фонд 
обласного бюджету на 2015 рік у сумі 250,0 тис.грн., спрямувати вивільнені 
кошти на облаштування тимчасового переїзду через річку Черемош у селі 
Розтоки. Рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/9 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік» 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації - Чобана Юрія Івановича, 
розглянувши лист обласної державної адміністрації про розгляд проекту 
рішення «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» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
25 грудня 2015 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 3/10 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної програми 
будівництва, реконструкції та 
модернізації об’єктів соціальної 
інфраструктури до 2015 року» 

 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління капітального будівництва облдержадміністрації – Штефуника 
Юрія Степановича, постійна комісія 

 
 

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

змін до Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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	Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та ...
	Про розгляд проекту рішення «Про затвердження «Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки»».
	Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги окремих категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів «Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верст...
	Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках».
	Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 роки».
	Про розгляд проекту рішення «Про проект змін до обласного бюджету на 2015 рік».
	Про розгляд проекту рішення «Про проект змін до обласного бюджету на 2015 рік».
	Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року».
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