
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 10 
засідання постійної комісії 

 
25 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
10.00 248 каб. 

 
Присутні:  
Члени комісії: Майданський Р.І., Гостюк В.І. 
 
Відсутні: 
Маковей А.Д. – голова постійної комісії. 
 

Запрошені:  
Бузинський Микола Дмитрович – голова Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області. 
Пирогов Богдан Іванович – заступник голови Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області. 
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Чебан Зоя Вікторівна – головний спеціаліст відділу регіонального розвитку 
та фінансового моніторингу виконавчого апарату Чернівецької обласної 
ради.  
 

Порядок денний: 
 

1. Про делегування представника від обласної ради до Наглядової 
ради Регіонального фонду підтримки підприємництва. 

Інформує: Бузинський Микола Дмитрович – голова Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
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1. Слухали: Інформацію голови Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Чернівецькій області Бузинського М.Д. про делегування 
представника від обласної ради до Наглядової ради Фонду. 

Виступили: Майданський Р.І., Гостюк В.І.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
2. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік. 

Виступили: Майданський Р.І., Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                          Р.Майданський 
 
Секретар комісії  В.Гостюк  
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ВИСНОВОК 1/10 
 

25 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд листа Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області щодо делегування 
Представника від обласної ради до  
Наглядової ради Фонду 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Бузинського Миколи 

Дмитровича – голови Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області про делегування представника від обласної ради до 
Наглядової ради Фонду, постійна комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Делегувати від обласної ради до Наглядової ради Регіонального 

фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області заступника голови 
обласної ради Мельничука Віталія Кузьмича. 

3. Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення. 
 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                          Р.Майданський 
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ВИСНОВОК 2/10 

 
25 жовтня 2016 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – в.о. директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 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 2016 рік ". 
 
 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                          Р.Майданський 
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