
ПРОТОКОЛ № 11 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
27 жовтня 2016 року               9-30                                 м. Чернівці 
 

Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 
Березовський М.М., Андрюк А.В., Савчук М.П., Сорочан І.О., Фищук О.Г., 
Шевчук І.В.. 

 
Відсутні члени комісії:. Куліш В.І., Балта В.В.,Чорней М.В..  
 
Запрошені: 
 

Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 
Періус Надія Василівна – заступник директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 10.10.2016 
№01.19/18-1940 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 25.10.2016 
№01.19/18-1974 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

4. Про розгляд листа Вижницької районної державної адміністрації 
від 19.10.2016 №01.34/406 «Про виділення коштів для проведення 
капітального ремонту». 

Доповідач: Шевчук Іван Васильович – депутат Чернівецької обласної ради. 
 



1. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2016 рік». 
Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
 

 Виступили:  

Дякова А.А. 
Періус Н.В. 
Фищук О.Г. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій у сумі 5000,0 тис.грн. внести відповідні зміни до додатків проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»: 

2.1. Надати субвенцію на соціально-економічний розвиток районним 
бюджетам для виконання робіт та заходів, передбачених додатком 3 
постанови КМУ від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» зі змінами, 
зокрема: 

- Вижницькому районному бюджету - у сумі 1856,0 тис. грн.; 
- Кіцманському районному бюджету - у сумі 915,0 тис. грн.; 
- Сторожинецькому районному бюджету - у сумі 350,0 тис. грн.; 
- Путильському районному бюджету - у сумі 1379,0 тис. гривень. 
2.2  Збільшити асигнування управлінню капітального будівництва 

обласної державної адміністрації у сумі 500,0 тис. грн. на фінансування 
об’єкту „Реконструкція будівлі солдатської їдальні з переобладнанням під 
дошкільний навчальний заклад по вул. Гвардійській, 15 в м. Сторожинець 
Чернівецької області”. 

3. За рахунок залишку освітньої субвенції виділити 507,15 тис. грн. 
на співфінансування придбання шкільних автобусів та внести відповідні 
зміни до додатків проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік», а саме: 

3.1. Вижницькому районному бюджету - у сумі 407,4 тис. грн.; 
3.2. Бюджету Глибоцької ОТГ – у сумі 64,75 тис. грн.; 



3.3. Бюджету Вашковецької ОТГ Сокирянського району – у сумі 
35,0 тис. гривень. 

4. Внести зміни в додаток 4 до рішення 7-ї сесії VІІ скликання від 
21.09.2016 №179-7/16 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік» після слів «впровадження енергозберігаючих технологій» додати 
слова «проведення капітальних ремонтів». 

5. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених 
змін та рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної 
ради. 

 
"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

2. Слухали: 
 
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 10.10.2016 

№01.19/18-1940 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 

 Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

1. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 13.10.2016 №703-р «Про внесення змін до розподілу 
міжбюджетних трансфертів». 

 

"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

3. Слухали: 
 

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 25.10.2016 
№01.19/18-1974 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

 



 Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 

Вирішили:  

1. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 24.10.2016 №719-р «Про внесення змін у додаток до 
розпорядження обласної державної адміністрації від 13.10.2016 №703-р». 

 

"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

4. Слухали: 
 

Про розгляд листа Вижницької районної державної адміністрації від 
19.10.2016 №01.34/406 «Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту». 

Доповідач: Шевчук Іван Васильович – депутат Чернівецької обласної ради. 
 

 Виступили:  

Дякова А.А. 
Шевчук І.В. 
 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

Вижницької районної державної адміністрації від 19.10.2016 №01.34/406 
«Про виділення коштів для проведення капітального ремонту». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 

 

"За" -6, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

Секретар постійної комісії      А.Андрюк 

 _______________М.П.Савчук 

 _______________О.Г.Фищук 
 _______________ І.В.Шевчук 
 _______________ І.О.Сорочан 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 жовтня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

 
ВИСНОВОК №11/1 

 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік», листів обласної державної адміністрації від 26.10.2016 №01.13/18-
1982 «Про внесення змін до проекту рішення сесії «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік»», від 26.10.2016 №01.13/18-1984 «Про 
виділення додаткових коштів для придбання шкільних автобусів» та листа 
Вижницької районної державної адміністрації від 19.10.2016 №01.34/399 
«Про погодження використання коштів для проведення капітального 
ремонту», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій у сумі 5000,0 тис.грн. внести відповідні зміни до додатків проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»: 

2.1. Надати субвенцію на соціально-економічний розвиток районним 
бюджетам для виконання робіт та заходів, передбачених додатком 3 
постанови КМУ від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» зі змінами, 
зокрема: 

- Вижницькому районному бюджету - у сумі 1856,0 тис. грн.; 
- Кіцманському районному бюджету - у сумі 915,0 тис. грн.; 



- Сторожинецькому районному бюджету - у сумі 350,0 тис. грн.; 
- Путильському районному бюджету - у сумі 1379,0 тис. гривень. 
2.2  Збільшити асигнування управлінню капітального будівництва 

обласної державної адміністрації у сумі 500,0 тис. грн. на фінансування 
об’єкту „Реконструкція будівлі солдатської їдальні з переобладнанням під 
дошкільний навчальний заклад по вул. Гвардійській, 15 в м. Сторожинець 
Чернівецької області”. 

3. За рахунок залишку освітньої субвенції виділити 507,15 тис. грн. 
на співфінансування придбання шкільних автобусів та внести відповідні 
зміни до додатків проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік», а саме: 

3.1. Вижницькому районному бюджету - у сумі 407,4 тис. грн.; 
3.2. Бюджету Глибоцької ОТГ – у сумі 64,75 тис. грн.; 
3.3. Бюджету Вашковецької ОТГ Сокирянського району – у сумі 

35,0 тис. гривень. 
4. Внести зміни в додаток 4 до рішення 7-ї сесії VІІ скликання від 

21.09.2016 №179-7/16 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік» після слів «впровадження енергозберігаючих технологій» додати 
слова «проведення капітальних ремонтів». 

5. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» із урахуванням вище зазначених 
змін та рекомендувати внести його на розгляд позачергової 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 
 

27 жовтня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №11/2 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
10.10.2016 №01.19/18-1940 «Про 
погодження розпорядження 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації» 

 

 
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 10.10.2016 

№01.19/18-1940 «Про погодження розпорядження Чернівецької обласної 
державної адміністрації» заслухавши в. о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації - Дякової Анжели Анатоліївни, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 13.10.2016 №703-р «Про внесення змін до розподілу 
міжбюджетних трансфертів». 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 жовтня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №11/3 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
25.10.2016 №01.19/18-1974 «Про 
погодження розпорядження 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації» 

 

 
Розглянувши лист обласної державної адміністрації від 25.10.2016 

№01.19/18-1974 «Про погодження розпорядження Чернівецької обласної 
державної адміністрації» заслухавши в. о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації - Дякової Анжели Анатоліївни, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 24.10.2016 №719-р «Про внесення змін у додаток до 
розпорядження обласної державної адміністрації від 13.10.2016 №703-р». 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

27 жовтня 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №11/4 
 

 

 
Про розгляд листа Вижницької 
районної державної адміністрації від 
19.10.2016 №01.34/406 «Про 
виділення коштів для проведення 
капітального ремонту» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради – 
Шевчука Івана Васильовича про розгляд листа Вижницької районної 
державної адміністрації від 19.10.2016 №01.34/406 «Про виділення коштів 
для проведення капітального ремонту», постійна комісія 
 

                                                ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати лист 

Вижницької районної державної адміністрації від 19.10.2016 №01.34/406 
«Про виділення коштів для проведення капітального ремонту». 

3. На чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій надати обґрунтовані пропозиції. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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