
ПРОТОКОЛ № 12 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
04 листопада 2016 року               11-00                             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., 
Чорней М.В., Шевчук І.В.. 

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

Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації. 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності 
обласної державної адміністрації. 
Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. 
Михайлюк Сергій Михайлович – начальник управління ДСНС України у 
Чернівецькій області. 
Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації.  
Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства. 
Гах Ігор В′ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у 
Чернівецькій області. 
Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 02.11.2016 «Про сприяння у виділенні 
коштів на капітальний ремонт сортувальної лінії та допоміжних споруд на 
селищному сміттєзвалищі в смт. Кострижівка Заставнівського району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до регіональної 
програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки».  

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

3. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

5. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

6. Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності.  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» зі змінами».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 



8. Про розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних навчальних закладів області». 

Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 

Доповідач Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності 
обласної державної адміністрації. 

11. Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунальної 
медичної установи «Міський протитуберкульозний диспансер»». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

12. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
Програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань 
«Зупинимо інфаркт» на 2016-2018 роки».  

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

13. Про розгляд листа Чернівецького обласного клінічного 
кардіологічного диспансеру від 19.09.2016 №782 «Про виділення додаткових 
коштів».  

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

 

 



14. Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру від 25.10.2016 №01-06/1022 «Про виділення коштів 
для придбання обладнання».  

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

15. Про розгляд листа КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» від 
21.04.2016 №01-03/402/1 «Про сприяння у виділенні коштів з обласного 
бюджету для проведення капітального ремонту приміщень».  

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

16. Про розгляд листа управління ДСНС України у Чернівецькій 
області від 27.10.2016 №12/5828 «Про фінансування в 2016 році обласної 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки».  

Доповідач: Михайлюк Сергій Михайлович – начальник управління ДСНС України у 
Чернівецькій області. 

17. Про розгляд листа Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації від 10.05.2016 №2241 «Про надання консультації щодо 
можливості повторно надати грошову допомогу за рахунок коштів 
депутатського фонду, якщо напрям використання коштів однаковий». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

18. Про розгляд листа КП «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» від 18.05.2016 №95 «Щодо демонтажу 
кондиціонерів на фасадах пам’ятки архітектури «Палац Юстиції» та 
виділення коштів для виконання даних робіт». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства. 

19. Про розгляд листа Головного управління Пенсійного фонду 
України у Чернівецькій області від 11.10.2016 №11139/03 «Про сприяння у 
виділенні коштів за рахунок окремих бюджетних програм на 2017 рік для 
погашення заборгованості до Пенсійного фонду України».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 



20. Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 20.09.2016 
№02-11/270 та №02.17/886 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

21. Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 
№02-11/300 та №02.17/1015 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

22. Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 
№02-11/299 та №02.17/1012, листа сільського голови с.Підзахаричі від 
10.10.2016 №235 «Про повторне звернення у виділенні додаткових коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

23. Про розгляд листа Вижницької РДА від 19.10.2016 №01.34-1406 
«Про сприяння у виділенні додаткових коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

24. Про розгляд листа Вашківецького сільського голови від 21.09.2016 
№560 «Про виділення коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

25. Про розгляд листів РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 
від 17.05.2016 №Н 10/1492 та від 03.10.2016 №Н 10/3333 «Про сприяння 
передбачення органами місцевого самоврядування мінімально можливих 
ставок земельного податку в межах та за межами населеного пункту для 
земель залізничного транспорту, які існували до внесення змін до 
Податкового кодексу та деяких законів України».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

26. Про розгляд листів ВП «Івано- Франківська дирекція залізничних 
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 
№ДН-4-2/665, від 12.05.2016 №ДН-4-2/816, від 06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 
10.08.2016 №ДН-4-2/1383, від 12.09.2016 №ДН-4-2/1526, від 22.09.2016 
№ДН-4-2/1593, від 27.09.2016 №ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 №ДН-4-2/1736 
«Про сприяння у вирішенні питання джерела покриття видатків та порядку 
відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян». 



Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

27. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 15.03.2016 «Щодо ремонту ділянки 
дороги Т2616 в с.Репужинці Заставнівського району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.  

28. Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Чернівецькій 
області від 17.05.2016 №480 «Про ремонт доріг місцевого значення». 

Доповідач: Гах Ігор В′ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у 
Чернівецькій області. 

29. Про розгляд листа Хрещатицької сільської ради Заставнівського 
району від 18.03.2016 №77 та депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М від 20.03.2016 «Про капітальний ремонт 
1,5 км ділянки дороги села Хрещатик Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

30. Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
від 22.04.2016 №29 «Про здійснення перевезення громадян, які мають право 
на пільговий проїзд». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

31. Про розгляд листа Міністерства інфраструктури України  від 
06.06.2016 №4/1276 «Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Рошка А.І. від 16.05.2016 №5/19 «Щодо добудови у дитячому 
навчальному закладі «Веселка» в с. Валя Кузьмина приміщення для двох 
дитячих груп»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій.  

32. Про повторний розгляд депутатського звернення депутата 
Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 01.11.2016 «Щодо 
дофінансування робіт по реконструкції адмінбудинку Звенячинської 
сільської ради під розташування дошкільного навчального закладу».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



33. Про розгляд листа Іспаської сільської ради Вижницького району від 
25.03.2016 №193 «Про звернення депутатів Іспаської сільської ради в 
сприянні виділення коштів на придбання шкільного автобуса для 
перевезення учнів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

34. Про розгляд листа Громадської ради при Управлінні ДСНС України 
у Чернівецькій області від 18.05.2016 №4-ГР «Про надання фінансової та 
матеріальної допомоги». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

35. Про розгляд листа Виконавчого комітету Чернівецької міської ради  
від 29.03.2016 №01/02-05/800 «Про підтримку КП «Міжнародний аеропорт 
«Чернівці». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

36. Про розгляд листа Виконавчого комітету Чернівецької міської ради  
від 22.04.2016 №01/02-07/1046 «Про виділення коштів з обласного бюджету 
для надання фінансової допомоги футбольному клубу «Буковина»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

37. Про розгляд листа Комітету у справах ветеранів, учасників бойових 
дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю від 
26.05.2016 №04-35/06-506 «Про розгляд можливості виплати борцям за 
незалежність України у ХХ столітті за рахунок коштів місцевих бюджетів 
одноразової грошової допомоги». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

38. Про розгляд листа Управління Служби безпеки України в 
Чернівецькій області від 02.06.2016 №75/8/837 «Щодо проблемних питань 
забезпечення хіміопрепаратами та лікарськими засобами в рамках державної 
програми «Онкологія»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 



39. Про розгляд листа управління капітального будівництва 
облдержадміністрації від 15.04.2016 №01-02/509 «Про розгляд звернення 
Новодністровської міської ради від 10.03.2016 №410 щодо освоєння коштів 
ПАТ «Укргідроенерго»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

40. Про розгляд листа Голови фракції ВО «Свобода» в Чернівецькій 
області Мельничука В.К. від 11.07.2016 №10/07/2016 «Про зняття з сайту 
обласної ради програми». 

Доповідач: Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради.  

41. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 02.09.2016 «Щодо виділення коштів 
для завершення ремонту сцени будинку культури в с.Репужинці 
Заставнівського району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

42. Про розгляд листа Асоціації «Техноспорт» від 14.07.2016 №81/2 
«Про надання фінансової допомоги». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

43. Про розгляд листа Глибоцької РДА від 12.03.2016 №01-11/110 «Про 
сприяння у співфінансуванні програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Глибоцькому районі на 2015-2016 роки». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

44. Про розгляд листа Глибоцької районної ради та РДА від 26.08.2016 
№01-11/377 «Про повторне звернення щодо часткового фінансування 
додаткової потреби в коштах Глибоцької ЦРЛ». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

45. Про розгляд листа голови Глибоцької селищної ради від 12.07.2016 
№1038 «Про виділення додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



46. Про розгляд листа координаційної ради ветеранських громадських 
об′єднань України від 20.07.2016 №77777/97/19 «Про направлення звернення 
Всеукраїнського збору представників громадських об′єднань ветеранів та 
учасників антитерористичної операції до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадянського суспільства». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

47. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 25.05.2016 №01.19/18-934 «Про направлення звіту про виконання 
обласного бюджету за І квартал 2016 року». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

48. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 26.08.2016 №01.19/18-1641 «Про направлення звіту про виконання 
обласного бюджету за І півріччя 2016 року». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

49. Про розгляд листа інституту післядипломної педагогічної освіти  
Чернівецької області від 22.02.2016 №2/4-151 «Про виділення коштів для 
закупівлі оргтехніки». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

50. Про розгляд листа управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від 01.03.2016 №02-01/155 «Про розгляд проекту рішення». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

51. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 20.09.2016 
№01.13/18-1787 «Про перерозподіл обсягів співфінансування». 

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

52. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 22.08.2016 
№01.51/18-1598 «Про внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін 
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році»». 



Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

53. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 24.05.2016 
№01.19-18/2027-1 «Про розгляд висновків». 

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

54. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 22.03.2016 
№01.19/18-510 «Про розгляд висновків». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

55. Про розгляд рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 №216-
8/16 «Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 
«Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

56. Про розгляд рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 №217-
8/16 «Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо передбачення в 
обласному бюджеті на 2017 рік коштів на придбання сміттєвих контейнерів 
для централізованого збору та вивозу побутових відходів в селах Топорівці 
та Рідківці Новоселицького району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
57. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 

обласної ради VI скликання Палія В.М. від 24.02.2016 №31/433 «Про 
звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради про 
недопущення руйнування первинного та вторинного рівня сільської 
медицини». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

58. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Ванзуряка Р.С. від 24.06.2016 №14 «Про виділення коштів для 
співфінансування ремонту автомобільної дороги обласного значення навколо 
смт. Глибока». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



59. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 «Щодо фінансування 
капітального ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці 
Заставнівського району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

60. Про розгляд звернення Красноїльської селищної ради та жителів 
смт. Красноїльськ від 18.08.2016 «Про виділення коштів для подальшого 
функціонування стаціонару в Красноїльській селищній лікарні». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

61. Про розгляд звернення сільського голови с. Великий Кучурів 
Сторожинецького району від 02.09.2016 №1032 «Про сприяння щодо 
включення в перспективний план розвитку Чернівецької області та виділення 
коштів з державного бюджету на будівництво нової школи в с.Тисовець». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

62. Про розгляд звернення голови Громадської ради при Державній 
екологічній інспекції у Чернівецькій області від 05.10.2016 №1 «Щодо участі 
представників Громадської ради під час планування виділення коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

63. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Андрюка А.В. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на 
відзначення річниці народження Івана Миколайчука». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

64.  Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 «Щодо виділення коштів на 
ремонт ДНЗ в с.Кадубівці Заставнівського району».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 



65. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Маковея А.Д. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на 
придбання апаратури для пологового відділення КУ «Кіцманська ЦРЛ». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

66. Про розгляд звернення жительки с. Мамаївці Кіцманського району 
Скидан Наталії Адамівни від 25.05.2016 «Про розгляд рішення Чернівецької 
обласної ради від 15.03.2016 №69-4//16 «Щодо виділення матеріальної 
допомоги для придбання житла»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

67. Про розгляд звернення коменданта Чернівецького майдану майора 
Чернишова Д.М. від 25.03.2016 «Про оновлення стенду з портретами героїв 
небесної сотні». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

68. Про розгляд депутатського звернення народного депутата України 
Тіміша Г.І. від 21.04.2016 №401/01-43 «Про включення до переліку об′єктів 
та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за 
рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по 
Чернівецькій області Купського НВК, Сучевенської та Кам′янської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Глибоцького району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

69. Про розгляд листа Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. 
від 18.03.2016 №11/10-583 «Про направлення депутатського запиту 
Тіміша Г.І. від 16.03.2016 №401/02-06». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

70. Про розгляд доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 
від 27.07.2016 №27772/1-16 «Щодо запровадження та фінансування програм 
відшкодування частини суми або відсотків за кредитами населення об′єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельних 
кооперативів на потреби термомодернізації житлових будівель, 
впровадження інших енергоефективних заходів». 



Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

71. Про розгляд висновку постійної комісії з питань охорони 
навколишнього природного середовища, природокористування від 
26.07.2016 «Про розгляд листа Чернівецького обласного управління лісових 
ресурсів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

72. Про розгляд висновку постійної комісії з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області від 23.06.2016 «Про розгляд висновку постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій від 28.04.2016р. №7/10». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

73. Про розгляд висновку постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики від 14.04.2016 №4/4 «Про лист голови 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Фищука щодо внесення 
змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

74. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 04.11.2016 №08.14/648 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації». 

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

75. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 04.11.2016 №01.1/3871 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації». 

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

76. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 04.11.2016 №01.1/3871 «Про стан переведення вузлів опалення». 

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



77. Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 23.09.2015 
№02-11/207 та №02.17/1208 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

78. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 12.03.2016 №01.1/823 «Про розгляд висновків».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

79. Про розгляд листів Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 27.03.2015 №01.2/1079 та комунальної установи 
«Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка» від 
27.07.2015 №609 «Щодо фінансування КУ «Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка»».  

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

80. Про розгляд листа постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я Чернівецької обласної ради від 03.08.2015 №27 «Щодо розгляду в 
депутатській постінодіючій комісії з питань охорони здоров’я Чернівецької 
обласної ради, подання Чернівецької ОДА та доповідної записки 
Андрієць О.А. – директора Департаменту охорони здоров’я, щодо стану 
організації стоматологічної допомоги області та пропозиції реформувати 
комунальну установу «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка» в комунальне підприємство. 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
 
1. Слухали: 
 
Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 

ради Березовського М.М. від 02.11.2016 «Про сприяння у виділенні коштів на 
капітальний ремонт сортувальної лінії та допоміжних споруд на селищному 
сміттєзвалищі в смт. Кострижівка Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

 

 



Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації лист Кострижівського селищного голови від 
02.11.2016 «Про сприяння у виділенні коштів на капітальний ремонт 
сортувальної лінії та допоміжних споруд на селищному сміттєзвалищі в 
смт. Кострижівка Заставнівського району» для розгляду та включення до 
переліку об’єктів на 2017 рік, які будуть фінансуватись з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища відповідно до положення 
про даний фонд. 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

2. Слухали: 
 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до регіональної 

програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки». 

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

 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 
 

Вирішили:  

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

змін до регіональної програми забезпечення діяльності та розширення 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими 
ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



 

3. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

4. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

 



Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького регіонального центру фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової 
сесії обласної ради. 

 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

5. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
«Буревісник»» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

6. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності. 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 



 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради». 

 

"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

7. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» зі змінами». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 
14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки» зі змінами» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



8. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Вітовський І.І. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних змаганнях» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

9. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних навчальних закладів області». 

Доповідач: Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Палійчук О.М. 
Фищук О.Г 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

згоди на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних 



громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

10. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності 
обласної державної адміністрації. 

 

Виступили:  

Білек О.В. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

11. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунальної 
медичної установи «Міський протитуберкульозний диспансер»». 

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

 

Виступили:  

Андрієць О.А. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 



 

Вирішили:  

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

реорганізацію комунальної медичної установи «Міський 
протитуберкульозний диспансер»» та рекомендувати внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

12. Слухали: 
 

Про розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної 
Програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань 
«Зупинимо інфаркт» на 2016-2018 роки». 

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

 

Виступили:  

Андрієць О.А. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

затвердження регіональної Програми запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2016-2018 роки» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

13. Слухали: 
 

Про розгляд листа чернівецького обласного клінічного кардіологічного 
диспансеру від 19.09.2016 №782 «Про виділення додаткових коштів». 

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

 



Виступили:  

Андрієць О.А. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити лист чернівецького обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру від 19.09.2016 №782 «Про виділення додаткових 
коштів» Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
для вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

14. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного діагностичного 
центру від 25.10.2016 №01-06/1022 «Про виділення коштів для придбання 
обладнання». 

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

 

Виступили:  

Андрієць О.А. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації лист Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру від 25.10.2016 №01-06/1022 «Про 
виділення коштів для придбання обладнання» для розгляду та вирішення 
даного питання. 

3. Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію з питань 



економіки, бюджету та інвестицій про результати проведеної роботи до 
20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

15. Слухали: 
 

Про розгляд листа КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» від 
21.04.2016 №01-03/402/1 «Про сприяння у виділенні коштів з обласного 
бюджету для проведення капітального ремонту приміщень». 

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

 

Виступили:  

Андрієць О.А. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» від 21.04.2016 №01-03/402/1 
«Про сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету для проведення 
капітального ремонту приміщень» для розгляду та вирішення даного 
питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

16. Слухали: 
 

Про розгляд листа управління ДСНС України у Чернівецькій області 
від 27.10.2016 №12/5828 «Про фінансування в 2016 році обласної 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2014-2017 роки». 

Доповідач: Михайлюк Сергій Михайлович – начальник управління ДСНС України 
у Чернівецькій області. 

 



Виступили:  

Михайлюк С.М. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист управління ДСНС України у Чернівецькій області від 27.10.2016 
№12/5828 «Про фінансування в 2016 році обласної Комплексної соціальної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2014-2017 роки» для розгляду та вирішення питання щодо фінансування. 

3. Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій про результати проведеної роботи до 
20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

17. Слухали: 
 

Про розгляд листа Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації від 10.05.2016 №2241 «Про надання консультації щодо 
можливості повторно надати грошову допомогу за рахунок коштів 
депутатського фонду, якщо напрям використання коштів однаковий». 

Доповідач: Півень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

Виступили:  

Півень Ю.Й. 
Андрюк А.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розглянувши лист Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 10.05.2016 №2241 «Про надання консультації щодо 
можливості повторно надати грошову допомогу за рахунок коштів 
депутатського фонду, якщо напрям використання коштів однаковий» 



постійна комісія з питань економіки, бюджету та не заперечує щодо надання 
грошової допомоги при умові цілковитої відповідності нормативним 
документам, які регламентують надання відповідної допомоги. 

3. Направити вищезазначений лист юридичному відділу виконавчого 
апарату обласної ради для надання юридичного обґрунтування законності 
повторного надання грошової допомоги за рахунок коштів депутатського 
фонду, якщо напрям використання коштів однаковий та повідомити 
заявника. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

18. Слухали: 
 

Про розгляд листа КП «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» від 18.05.2016 №95 «Щодо демонтажу 
кондиціонерів на фасадах пам’ятки архітектури «Палац Юстиції» та 
виділення коштів для виконання даних робіт». 

Доповідач: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального підприємства. 
 

Виступили:  

Федорук А.І. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

19. Слухали: 
 

Про розгляд листа Головного управління Пенсійного фонду України у 
Чернівецькій області від 11.10.2016 №11139/03 «Про сприяння у виділенні 
коштів за рахунок окремих бюджетних програм на 2017 рік для погашення 
заборгованості до Пенсійного фонду України». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

 

 



Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій 
області від 11.10.2016 №11139/03 «Про сприяння у виділенні коштів за 
рахунок окремих бюджетних програм на 2017 рік для погашення 
заборгованості до Пенсійного фонду України» для розгляду даного питання. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

20. Слухали: 
 

Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 20.09.2016 
№02-11/270 та №02.17/886 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Путильської районної ради та РДА від 20.09.2016 №02-11/270 та 
№02.17/886 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



21. Слухали: 
 

Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 
№02-11/300 та №02.17/1015 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 №02-11/300 та 
№02.17/1015 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

22. Слухали: 
 

Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 
№02-11/299 та №02.17/1012, листа сільського голови с.Підзахаричі від 
10.10.2016 №235 «Про повторне звернення у виділенні додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

 

 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо фінансування капітального ремонту 
сільського клубу с.Підзахаричі Путильського району у сумі 160,0 тис. грн. за 
рахунок перевиконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

23. Слухали: 
 

Про розгляд листа Вижницької РДА від 19.10.2016 №01.34-1406 «Про 
сприяння у виділенні додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Вижницької РДА від 19.10.2016 №01.34-1406 «Про сприяння у 
виділенні додаткових коштів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



24. Слухали: 
 

Про розгляд листа Вашківецького сільського голови від 21.09.2016 
№560 «Про виділення коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Вашківецького сільського голови від 21.09.2016 №560 «Про виділення 
коштів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

25. Слухали: 
 

Про розгляд листів РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 
17.05.2016 №Н 10/1492 та від 03.10.2016 №Н 10/3333 «Про сприяння 
передбачення органами місцевого самоврядування мінімально можливих 
ставок земельного податку в межах та за межами населеного пункту для 
земель залізничного транспорту, які існували до внесення змін до 
Податкового кодексу та деяких законів України». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

листи РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 17.05.2016 
№Н 10/1492 та від 03.10.2016 №Н 10/3333 «Про сприяння передбачення 
органами місцевого самоврядування мінімально можливих ставок земельного 
податку в межах та за межами населеного пункту для земель залізничного 
транспорту, які існували до внесення змін до Податкового кодексу та деяких 
законів України» для розгляду та надання пропозицій. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

26. Слухали: 
 

Про розгляд листів ВП «Івано- Франківська дирекція залізничних 
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 
№ДН-4-2/665, від 12.05.2016 №ДН-4-2/816, від 06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 
10.08.2016 №ДН-4-2/1383, від 12.09.2016 №ДН-4-2/1526, від 22.09.2016 
№ДН-4-2/1593, від 27.09.2016 №ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 №ДН-4-2/1736 
«Про сприяння у вирішенні питання джерела покриття видатків та порядку 
відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

листи ВП «Івано- Франківська дирекція залізничних перевезень» 
РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 №ДН-4-2/665, 
від 12.05.2016 №ДН-4-2/816, від 06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 10.08.2016 
№ДН-4-2/1383, від 12.09.2016 №ДН-4-2/1526, від 22.09.2016 №ДН-4-2/1593, 
від 27.09.2016 №ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 №ДН-4-2/1736 «Про сприяння 
у вирішенні питання джерела покриття видатків та порядку відшкодування 



витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян» для розгляду та 
надання пропозицій. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

27. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Березовського М.М. від 15.03.2016 «Щодо ремонту ділянки дороги 
Т2616 в с.Репужинці Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 

депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 15.03.2016 «Щодо ремонту ділянки дороги Т2616 в 
с.Репужинці Заставнівського району» для вивчення питання щодо 
фінансування зазначеної ділянки дороги. 

3. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

28. Слухали: 
 

Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області 
від 17.05.2016 №480 «Про ремонт доріг місцевого значення». 

Доповідач: Гах Ігор В′ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у 
Чернівецькій області. 

 



Виступили:  

Гах І.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

29. Слухали: 
 

Про розгляд листа Хрещатицької сільської ради Заставнівського району 
від 18.03.2016 №77 та депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М від 20.03.2016 «Про капітальний ремонт 
1,5 км ділянки дороги села Хрещатик Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 

депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 20.03.2016 «Про капітальний ремонт 1,5 км ділянки 
дороги села Хрещатик Заставнівського району» для вивчення питання щодо 
фінансування зазначеної ділянки дороги. 

3. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 



30. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
від 22.04.2016 №29 «Про здійснення перевезення громадян, які мають право 
на пільговий проїзд». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

31. Слухали: 
 

Про розгляд листа Міністерства інфраструктури України  від 
06.06.2016 №4/1276 «Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Рошка А.І. від 16.05.2016 №5/19 «Щодо добудови у дитячому 
навчальному закладі «Веселка» в с. Валя Кузьмина приміщення для двох 
дитячих груп»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



32. Слухали: 
 

Про повторний розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. від 01.11.2016 «Щодо дофінансування 
робіт по реконструкції адмінбудинку Звенячинської сільської ради під 
розташування дошкільного навчального закладу». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо фінансування робіт по реконструкції 
адмінбудинку Звенячинської сільської ради під розташування дошкільного 
навчального закладу у сумі 450,0 тис.грн. за рахунок перевиконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

33. Слухали: 
 

Про розгляд листа Іспаської сільської ради Вижницького району від 
25.03.2016 №193 «Про звернення депутатів Іспаської сільської ради в 
сприянні виділення коштів на придбання шкільного автобуса для 
перевезення учнів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 



 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту освіти та науки обласної державної 

адміністрації лист Іспаської сільської ради Вижницького району від 
25.03.2016 №193 «Про звернення депутатів Іспаської сільської ради в 
сприянні виділення коштів на придбання шкільного автобуса для 
перевезення учнів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

34. Слухали: 
 

Про розгляд листа Громадської ради при Управлінні ДСНС України у 
Чернівецькій області від 18.05.2016 №4-ГР «Про надання фінансової та 
матеріальної допомоги». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Громадської ради при Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області 
від 18.05.2016 №4-ГР «Про надання фінансової та матеріальної допомоги» 
для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 



35. Слухали: 
 

Про розгляд листа Виконавчого комітету Чернівецької міської ради  від 
29.03.2016 №01/02-05/800 «Про підтримку КП «Міжнародний аеропорт 
«Чернівці». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

36. Слухали: 
 

Про розгляд листа Виконавчого комітету Чернівецької міської ради  від 
22.04.2016 №01/02-07/1046 «Про виділення коштів з обласного бюджету для 
надання фінансової допомоги футбольному клубу «Буковина»». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



37. Слухали: 
 

Про розгляд листа Комітету у справах ветеранів, учасників бойових 
дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю від 
26.05.2016 №04-35/06-506 «Про розгляд можливості виплати борцям за 
незалежність України у ХХ столітті за рахунок коштів місцевих бюджетів 
одноразової грошової допомоги». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

38. Слухали: 
 

Про розгляд листа Управління Служби безпеки України в Чернівецькій 
області від 02.06.2016 №75/8/837 «Щодо проблемних питань забезпечення 
хіміопрепаратами та лікарськими засобами в рамках державної програми 
«Онкологія»». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



39. Слухали: 
 

Про розгляд листа управління капітального будівництва 
облдержадміністрації від 15.04.2016 №01-02/509 «Про розгляд звернення 
Новодністровської міської ради від 10.03.2016 №410 щодо освоєння коштів 
ПАТ «Укргідроенерго»». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

40. Слухали: 
 

Про розгляд листа Голови фракції ВО «Свобода» в Чернівецькій 
області Мельничука В.К. від 11.07.2016 №10/07/2016 «Про зняття з сайту 
обласної ради програми». 

Доповідач:Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради. 
 

Виступили:  

Мельничук В.К. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 



41. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Березовського М.М. від 02.09.2016 «Щодо виділення коштів для 
завершення ремонту сцени будинку культури в с.Репужинці Заставнівського 
району». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо виділення коштів для завершення ремонту 
сцени будинку культури в с.Репужинці Заставнівського району у сумі 
40,0 тис.грн. за рахунок перевиконання обласного бюджету за 9 місяців 
2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

42. Слухали: 
 

Про розгляд листа Асоціації «Техноспорт» від 14.07.2016 №81/2 «Про 
надання фінансової допомоги». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

43. Слухали: 
 

Про розгляд листа Глибоцької РДА від 12.03.2016 №01-11/110 «Про 
сприяння у співфінансуванні програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Глибоцькому районі на 2015-2016 роки». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

44. Слухали: 
 

Про розгляд листа Глибоцької районної ради та РДА від 26.08.2016 
№01-11/377 «Про повторне звернення щодо часткового фінансування 
додаткової потреби в коштах Глибоцької ЦРЛ». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Андрюк А.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Направити лист Глибоцької районної ради та РДА від 26.08.2016 
№01-11/377 «Про повторне звернення щодо часткового фінансування 
додаткової потреби в коштах Глибоцької ЦРЛ» Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації для вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

45. Слухали: 
 

Про розгляд листа голови Глибоцької селищної ради від 12.07.2016 
№1038 «Про виділення додаткових коштів». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

46. Слухали: 
 

Про розгляд листа координаційної ради ветеранських громадських 
об′єднань України від 20.07.2016 №77777/97/19 «Про направлення звернення 
Всеукраїнського збору представників громадських об′єднань ветеранів та 
учасників антитерористичної операції до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадянського суспільства». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації лист координаційної ради ветеранських громадських 
об’єднань України від 20.07.2016 №77777/97/19 «Про направлення звернення 
Всеукраїнського збору представників громадських об’єднань ветеранів та 
учасників антитерористичної операції до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадянського суспільства» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету 
та інвестицій про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

47. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
25.05.2016 №01.19/18-934 «Про направлення звіту про виконання обласного 
бюджету за І квартал 2016 року». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

48. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
26.08.2016 №01.19/18-1641 «Про направлення звіту про виконання обласного 
бюджету за І півріччя 2016 року». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

49. Слухали: 
 

Про розгляд листа інституту післядипломної педагогічної освіти  
Чернівецької області від 22.02.2016 №2/4-151 «Про виділення коштів для 
закупівлі оргтехніки». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

50. Слухали: 
 

Про розгляд листа управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від 01.03.2016 №02-01/155 «Про розгляд проекту рішення». 

Доповідач:Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

 

 



Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

51. Слухали: 
 

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 20.09.2016 
№01.13/18-1787 «Про перерозподіл обсягів співфінансування». 

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

 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані 

листом від 20.09.2016 №01.13/18-1787 щодо перерозподілу співфінансування 
з обласного бюджету між об’єктами, що фінансуються у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

52. Слухали: 
 

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 22.08.2016 
№01.51/18-1598 «Про внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін 
до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2016 році»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Сорочан І.О. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

53. Слухали: 
 

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 24.05.2016 
№01.19-18/2027-1 «Про розгляд висновків». 

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

 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

54. Слухали: 
 

Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 22.03.2016 
№01.19/18-510 «Про розгляд висновків». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 



 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

55. Слухали: 
 

Про розгляд рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 №216-8/16 
«Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 
«Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації рішення VIIІ сесії VII 

скликання від 27.10.2016 №216-8/16 «Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення 
капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці Новоселицького 
району» про включення до переліку об’єктів, які будуть фінансуватись з 
державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

56. Слухали: 
 

Про розгляд рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 №217-8/16 
«Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо передбачення в 
обласному бюджеті на 2017 рік коштів на придбання сміттєвих контейнерів 
для централізованого збору та вивозу побутових відходів в селах Топорівці 
та Рідківці Новоселицького району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 
№217-8/16 «Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо 
передбачення в обласному бюджеті на 2017 рік коштів на придбання 
сміттєвих контейнерів для централізованого збору та вивозу побутових 
відходів в селах Топорівці та Рідківці Новоселицького району» для розгляду 
відповідно до положення про обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища та вирішення даного питання. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

57. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради VI скликання Палія В.М. від 24.02.2016 №31/433 «Про звернення до 
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради про недопущення руйнування 
первинного та вторинного рівня сільської медицини». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 



58. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Ванзуряка Р.С. від 24.06.2016 №14 «Про виділення коштів для 
співфінансування ремонту автомобільної дороги обласного значення навколо 
смт. Глибока». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Сорочан І.О. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

59. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Березовського М.М. від 19.07.2016 «Щодо фінансування капітального 
ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації депутатське звернення 

депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 
«Щодо фінансування капітального ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с.Кадубівці Заставнівського району» для включення до переліку об’єктів, які 



будуть фінансуватись з державного фонду регіонального розвитку на 
2017 рік 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

60. Слухали: 
 

Про розгляд звернення Красноїльської селищної ради та жителів 
смт. Красноїльськ від 18.08.2016 «Про виділення коштів для подальшого 
функціонування стаціонару в Красноїльській селищній лікарні». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації звернення Красноїльської селищної ради та жителів 
смт. Красноїльськ від 18.08.2016 «Про виділення коштів для подальшого 
функціонування стаціонару в Красноїльській селищній лікарні» для розгляду 
та вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

61. Слухали: 
 

Про розгляд звернення сільського голови с. Великий Кучурів 
Сторожинецького району від 02.09.2016 №1032 «Про сприяння щодо 
включення в перспективний план розвитку Чернівецької області та виділення 
коштів з державного бюджету на будівництво нової школи в с.Тисовець». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

 



Виступили:  

Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту освіти та науки обласної державної 

адміністрації звернення сільського голови с. Великий Кучурів 
Сторожинецького району від 02.09.2016 №1032 «Про сприяння щодо 
включення в перспективний план розвитку Чернівецької області та виділення 
коштів з державного бюджету на будівництво нової школи в с.Тисовець» для 
розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

62. Слухали: 
 

Про розгляд звернення голови Громадської ради при Державній 
екологічній інспекції у Чернівецькій області від 05.10.2016 №1 «Щодо участі 
представників Громадської ради під час планування виділення коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 



63. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Андрюка А.В. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на 
відзначення річниці народження Івана Миколайчука». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

64. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Березовського М.М. від 19.07.2016 «Щодо виділення коштів на ремонт 
ДНЗ в с.Кадубівці Заставнівського району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо виділення коштів на ремонт ДНЗ в 
с.Кадубівці Заставнівського району кошторисна вартість яких складає 
1491,96864 тис.грн. частково за рахунок перевиконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2016 року. 



3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

65. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної 
ради Маковея А.Д. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на придбання 
апаратури для пологового відділення КУ «Кіцманська ЦРЛ». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити депутатське звернення депутата Чернівецької обласної 

ради Маковея А.Д. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на придбання 
апаратури для пологового відділення КУ «Кіцманська ЦРЛ» Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації для вирішення даного 
питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

66. Слухали: 
 

Про розгляд звернення жительки с. Мамаївці Кіцманського району 
Скидан Наталії Адамівни від 25.05.2016 «Про розгляд рішення Чернівецької 
обласної ради від 15.03.2016 №69-4//16 «Щодо виділення матеріальної 
допомоги для придбання житла»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо вирішення даного питання. 
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

67. Слухали: 
 

Про розгляд звернення коменданта Чернівецького майдану майора 
Чернишова Д.М. від 25.03.2016 «Про оновлення стенду з портретами героїв 
небесної сотні». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

68. Слухали: 
 

Про розгляд депутатського звернення народного депутата України 
Тіміша Г.І. від 21.04.2016 №401/01-43 «Про включення до переліку об′єктів 
та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за 



рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по 
Чернівецькій області Купського НВК, Сучевенської та Кам′янської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Глибоцького району». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Фищук О.Г. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

69. Слухали: 
 

Про розгляд листа Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 
18.03.2016 №11/10-583 «Про направлення депутатського запиту Тіміша Г.І. 
від 16.03.2016 №401/02-06». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Чорней М.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



70. Слухали: 
 

Про розгляд доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 
27.07.2016 №27772/1-16 «Щодо запровадження та фінансування програм 
відшкодування частини суми або відсотків за кредитами населення об′єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельних 
кооперативів на потреби термомодернізації житлових будівель, 
впровадження інших енергоефективних заходів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити вище зазначене доручення Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. від 27.07.2016 №27772/1-16 Управлінню житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації для вирішення 
даного питання. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій про результати проведеної роботи до 
20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

71. Слухали: 
 

Про розгляд висновку постійної комісії з питань охорони 
навколишнього природного середовища, природокористування від 
26.07.2016 «Про розгляд листа Чернівецького обласного управління лісових 
ресурсів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

висновок постійної комісії з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування від 26.07.2016 «Про розгляд листа 
Чернівецького обласного управління лісових ресурсів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

72. Слухали: 
 

Про розгляд висновку постійної комісії з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області від 23.06.2016 «Про розгляд висновку постійної комісії обласної 
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій від 28.04.2016р. №7/10». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

73. Слухали: 
 

Про розгляд висновку постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики від 14.04.2016 №4/4 «Про лист голови 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Фищука щодо внесення 
змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 



Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

74. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №08.14/648 «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. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 31.10.2016 №737-р «Про перерозподіл асигнувань обласного 
бюджету з метою забезпечення співфінансування об′єктів». 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

75. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації». 

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

 



Виступили:  

Дякова А.А. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

адміністрації від 04.11.2016 №767-р «Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань обласного бюджету на 2016 рік». 

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

76. Слухали: 
 

Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про стан переведення вузлів опалення». 

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

 

Виступили:  

Дякова А.А. 
Чорней М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів, Департаменту охорони здоров’я та 

Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації вивчити стан переведення котелень на альтернативні види 
опалення по обласній комунальній медичній установі «Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій «Садгора»» та комунальній медичній 
установі «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» вивчити 
ефективність та доцільність стану переведення котелень на альтернативні 
види опалення. 

3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 20.11.2016 року.  

 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 



 

77. Слухали: 
 

Про розгляд листа Путильської районної ради та РДА від 23.09.2015 
№02-11/207 та №02.17/1208 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

78. Слухали: 
 

Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 12.03.2016 №01.1/823 «Про розгляд висновків». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Шевчук І.В. 
Савчук М.П. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

 

 



79. Слухали: 
 

Про розгляд листів Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 27.03.2015 №01.2/1079 та комунальної установи 
«Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка» від 
27.07.2015 №609 «Щодо фінансування КУ «Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

Савчук М.П. 
Фищук О.Г. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "Проти" -0, "Утримались" -0 - Рішення прийнято. 

 

80. Слухали: 
 

Про розгляд листа постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я Чернівецької обласної ради від 03.08.2015 №27 «Щодо розгляду в 
депутатській постінодіючій комісії з питань охорони здоров’я Чернівецької 
обласної ради, подання Чернівецької ОДА та доповідної записки 
Андрієць О.А. – директора Департаменту охорони здоров’я, щодо стану 
організації стоматологічної допомоги області та пропозиції реформувати 
комунальну установу «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка» в комунальне підприємство.. 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили:  

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

 

 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
"За" -7, "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 

 _______________М.В.Чорней  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/1 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. 
від 02.11.2016 «Про сприяння у 
виділенні коштів на капітальний 
ремонт сортувальної лінії та 
допоміжних споруд на селищному 
сміттєзвалищі в смт. Кострижівка 
Заставнівського району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 02.11.2016 
«Про сприяння у виділенні коштів на капітальний ремонт сортувальної лінії 
та допоміжних споруд на селищному сміттєзвалищі в смт.Кострижівка 
Заставнівського району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації лист Кострижівського селищного голови від 
02.11.2016 «Про сприяння у виділенні коштів на капітальний ремонт 
сортувальної лінії та допоміжних споруд на селищному сміттєзвалищі в 
смт.Кострижівка Заставнівського району» для розгляду та включення до 
переліку об’єктів на 2017 рік, які будуть фінансуватись з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища відповідно до положення 
про даний фонд. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до регіональної 
програми забезпечення діяльності 
та розширення інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи 
управління фінансовими ресурсами 
місцевих бюджетів Чернівецької 
області на 2016-2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до регіональної програми 
забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

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

до регіональної програми забезпечення діяльності та розширення 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими 
ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного 
центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»», постійна 
комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального 
центру фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»», 
постійна комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького регіонального центру фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт»» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи «Буревісник»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник»», постійна 
комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
«Буревісник»» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної 
майстерності» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності», постійна комісія 

 

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

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради 
VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 
«Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки» 
зі змінами» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2013-2017 роки» зі змінами», постійна комісія 

 

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

до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 
№5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки» зі змінами» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/8 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
здійснення часткового фінансування 
підготовки та участі команд майстрів 
з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту облдержадміністрації – Вітовського Богдана Івановича про 
розгляд проекту рішення «Про здійснення часткового фінансування 
підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях», постійна комісія 

 

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

часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних змаганнях» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/9 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області 
цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних 
закладів області» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про 
розгляд проекту рішення «Про надання згоди на прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 
навчальних закладів області», постійна комісія 

 

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

на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/10 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення 
інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят 
державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 
2016-2020 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
інформаційної діяльності облдержадміністрації – Білек Оксани Вастлівни 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки», постійна комісія 

 

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

до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/11 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
реорганізацію комунальної 
медичної установи «Міський 
протитуберкульозний диспансер»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про 
розгляд проекту рішення «Про реорганізацію комунальної медичної 
установи «Міський протитуберкульозний диспансер»», постійна комісія 

 

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

комунальної медичної установи «Міський протитуберкульозний диспансер»» 
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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/12 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження регіональної 
Програми запобігання та 
лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо інфаркт» 
на 2016-2018 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про 
розгляд проекту рішення «Про затвердження регіональної Програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо 
інфаркт» 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 запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо інфаркт» 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 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/13 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецького обласного 
клінічного кардіологічного 
диспансеру від 19.09.2016 №782 
«Про виділення додаткових 
коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про 
розгляд листа Чернівецького обласного клінічного кардіологічного 
диспансеру від 19.09.2016 №782 «Про виділення додаткових коштів», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити лист Чернівецького обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру від 19.09.2016 №782 «Про виділення додаткових коштів» 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації для 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/14 
 

 

Про розгляд листа чернівецького 
обласного медичного 
діагностичного центру від 
25.10.2016 №01-06/1022 «Про 
виділення коштів для придбання 
обладнання» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про 
розгляд листа чернівецького обласного медичного діагностичного центру 
від 25.10.2016 №01-06/1022 «Про виділення коштів для придбання 
обладнання», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації лист Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру від 25.10.2016 №01-06/1022 «Про виділення коштів 
для придбання обладнання» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій про результати проведеної роботи до 
20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/15 
 

 

Про розгляд листа КМУ 
«Обласна дитяча клінічна 
лікарня» від 21.04.2016 №01-
03/402/1 «Про сприяння у 
виділенні коштів з обласного 
бюджету для проведення 
капітального ремонту 
приміщень» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації – Андрієць Оксани Анатоліївни про 
розгляд листа КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» від 21.04.2016 №01-
03/402/1 «Про сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету для 
проведення капітального ремонту приміщень», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» від 21.04.2016 №01-03/402/1 
«Про сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету для проведення 
капітального ремонту приміщень» для розгляду та вирішення даного 
питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/16 
 

 

Про розгляд листа управління ДСНС 
України у Чернівецькій області від 
27.10.2016 №12/5828 «Про 
фінансування в 2016 році обласної 
Комплексної соціальної програми 
розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2014-2017 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління ДСНС 
України у Чернівецькій області – Михайлюка Сергія Михайловича про 
розгляд листа управління ДСНС України у Чернівецькій області від 
27.10.2016 №12/5828 «Про фінансування в 2016 році обласної Комплексної 
соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2014-2017 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист управління ДСНС України у Чернівецькій області від 27.10.2016 
№12/5828 «Про фінансування в 2016 році обласної Комплексної соціальної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2014-2017 роки» для розгляду та вирішення питання щодо фінансування. 

3. Департаменту фінансів та Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій про результати проведеної роботи до 
20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/17 
 

 

Про розгляд листа Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації від 10.05.2016 
№2241 «Про надання консультації 
щодо можливості повторно надати 
грошову допомогу за рахунок коштів 
депутатського фонду, якщо напрям 
використання коштів однаковий» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – Півня 
Юрія Йосиповича про розгляд листа Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації від 10.05.2016 №2241 «Про надання 
консультації щодо можливості повторно надати грошову допомогу за 
рахунок коштів депутатського фонду, якщо напрям використання коштів 
однаковий», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розглянувши лист Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 10.05.2016 №2241 «Про надання консультації щодо 
можливості повторно надати грошову допомогу за рахунок коштів 
депутатського фонду, якщо напрям використання коштів однаковий» 
постійна комісія з питань економіки, бюджету та не заперечує щодо надання 
грошової допомоги при умові цілковитої відповідності нормативним 
документам, які регламентують надання відповідної допомоги. 

3. Направити вищезазначений лист юридичному відділу виконавчого 
апарату обласної ради для надання юридичного обґрунтування законності 
повторного надання грошової допомоги за рахунок коштів депутатського 
фонду, якщо напрям використання коштів однаковий та повідомити 
заявника.  
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/18 
 

 

Про розгляд листа КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» 
від 18.05.2016 №95 «Щодо демонтажу 
кондиціонерів на фасадах пам’ятки 
архітектури «Палац Юстиції» та 
виділення коштів для виконання 
даних робіт» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального 
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» – Федорука Анатолія Івановича про розгляд листа 
КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад» від 18.05.2016 №95 «Щодо демонтажу кондиціонерів на фасадах 
пам’ятки архітектури «Палац Юстиції» та виділення коштів для виконання 
даних робіт», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/19 
 

 

Про розгляд листа Головного 
управління Пенсійного фонду 
України у Чернівецькій області 
від 11.10.2016 №11139/03 «Про 
сприяння у виділенні коштів за 
рахунок окремих бюджетних 
програм на 2017 рік для 
погашення заборгованості до 
Пенсійного фонду України» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Головного 
управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області від 11.10.2016 
№11139/03 «Про сприяння у виділенні коштів за рахунок окремих 
бюджетних програм на 2017 рік для погашення заборгованості до 
Пенсійного фонду України», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій 
області від 11.10.2016 №11139/03 «Про сприяння у виділенні коштів за 
рахунок окремих бюджетних програм на 2017 рік для погашення 
заборгованості до Пенсійного фонду України» для розгляду даного питання. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/20 
 

 

Про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 
20.09.2016 №02-11/270 та 
№02.17/886 «Про сприяння у 
виділенні додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 20.09.2016 №02-11/270 та №02.17/886 «Про 
сприяння у виділенні додаткових коштів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Путильської районної ради та РДА від 20.09.2016 №02-11/270 та 
№02.17/886 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/21 
 

 

Про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 
19.10.2016 №02-11/300 та 
№02.17/1015 «Про сприяння у 
виділенні додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 19.10.2016 №02-11/300 та №02.17/1015 «Про 
сприяння у виділенні додаткових коштів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Путильської районної ради та РДА від 19.10.2016 №02-11/300 та 
№02.17/1015 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/22 
 

 

Про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 
19.10.2016 №02-11/299 та 
№02.17/1012, листа сільського 
голови с.Підзахаричі від 
10.10.2016 №235 «Про повторне 
звернення у виділенні 
додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 19.10.2016 №02-11/299 та №02.17/1012, листа 
сільського голови с.Підзахаричі від 10.10.2016 №235 «Про повторне 
звернення у виділенні додаткових коштів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо фінансування капітального ремонту 
сільського клубу с.Підзахаричі Путильського району у сумі 160,0 тис. грн. за 
рахунок перевиконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/23 
 

 

Про розгляд листа Вижницької 
РДА від 19.10.2016 №01.34-1406 
«Про сприяння у виділенні 
додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Вижницької РДА 
від 19.10.2016 №01.34-1406 «Про сприяння у виділенні додаткових коштів», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Вижницької РДА від 19.10.2016 №01.34-1406 «Про сприяння у 
виділенні додаткових коштів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/24 
 

 

Про розгляд листа 
Вашківецького сільського 
голови від 21.09.2016 №560 
«Про виділення коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Вашківецького 
сільського голови від 21.09.2016 №560 «Про виділення коштів», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Вашківецького сільського голови від 21.09.2016 №560 «Про виділення 
коштів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/25 
 

 

Про розгляд листів РФ «Львівська 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 
17.05.2016 №Н 10/1492 та від 
03.10.2016 №Н 10/3333 «Про 
сприяння передбачення органами 
місцевого самоврядування 
мінімально можливих ставок 
земельного податку в межах та за 
межами населеного пункту для 
земель залізничного транспорту, які 
існували до внесення змін до 
Податкового кодексу та деяких 
законів України» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листів РФ «Львівська 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 17.05.2016 №Н 10/1492 та від 
03.10.2016 №Н 10/3333 «Про сприяння передбачення органами місцевого 
самоврядування мінімально можливих ставок земельного податку в межах 
та за межами населеного пункту для земель залізничного транспорту, які 
існували до внесення змін до Податкового кодексу та деяких законів 
України», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

листи РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 17.05.2016 
№Н 10/1492 та від 03.10.2016 №Н 10/3333 «Про сприяння передбачення 
органами місцевого самоврядування мінімально можливих ставок земельного 
податку в межах та за межами населеного пункту для земель залізничного 



транспорту, які існували до внесення змін до Податкового кодексу та деяких 
законів України» для розгляду та надання пропозицій. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/26 
 

 

Про розгляд листів ВП «Івано- 
Франківська дирекція залізничних 
перевезень» РФ «Львівська залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 №ДН-
4-2/665, від 12.05.2016 №ДН-4-2/816,  від 
06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 10.08.2016 
№ДН-4-2/1383, від 12.09.2016 №ДН-4-
2/1526, від 22.09.2016 №ДН-4-2/1593, від 
27.09.2016 №ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 
№ДН-4-2/1736 «Про сприяння у 
вирішенні питання джерела покриття 
видатків та порядку відшкодування 
витрат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листів ВП «Івано- 
Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 №ДН-4-2/665, від 12.05.2016 №ДН-4-
2/816, від 06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 10.08.2016 №ДН-4-2/1383, від 
12.09.2016 №ДН-4-2/1526, від 22.09.2016 №ДН-4-2/1593, від 27.09.2016 
№ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 №ДН-4-2/1736 «Про сприяння у вирішенні 
питання джерела покриття видатків та порядку відшкодування витрат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

листи ВП «Івано- Франківська дирекція залізничних перевезень» 
РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.04.2016 №ДН-4-2/665, 
від 12.05.2016 №ДН-4-2/816, від 06.07.2016 №ДН-4-2/1148, від 10.08.2016 



№ДН-4-2/1383, від 12.09.2016 №ДН-4-2/1526, від 22.09.2016 №ДН-4-2/1593, 
від 27.09.2016 №ДН-4-2/1615 та від 07.10.2016 №ДН-4-2/1736 «Про сприяння 
у вирішенні питання джерела покриття видатків та порядку відшкодування 
витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян» для розгляду та 
надання пропозицій. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/27 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата 
Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 
15.03.2016 «Щодо ремонту 
ділянки дороги Т2616 в 
с.Репужинці Заставнівського 
району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 15.03.2016 
«Щодо ремонту ділянки дороги Т2616 в с.Репужинці Заставнівського 
району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 

депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 15.03.2016 «Щодо ремонту ділянки дороги Т2616 в 
с.Репужинці Заставнівського району» для вивчення питання щодо 
фінансування зазначеної ділянки дороги. 

3. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області проінформувати 
постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій про результати 
проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/28 
 

 

Про розгляд листа Служби 
автомобільних доріг у 
Чернівецькій області від 
17.05.2016 №480 «Про ремонт 
доріг місцевого значення» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області - Гаха Ігоря В′ячеславовича про 
розгляд листа Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області від 
17.05.2016 №480 «Про ремонт доріг місцевого значення», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/29 
 

 

Про розгляд листа Хрещатицької 
сільської ради Заставнівського 
району від 18.03.2016 №77 та 
депутатського звернення депутата 
Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М від 20.03.2016 
«Про капітальний ремонт 1,5 км 
ділянки дороги села Хрещатик 
Заставнівського району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Хрещатицької 
сільської ради Заставнівського району від 18.03.2016 №77 та депутатського 
звернення депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М від 
20.03.2016 «Про капітальний ремонт 1,5 км ділянки дороги села Хрещатик 
Заставнівського району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області 

депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 20.03.2016 «Про капітальний ремонт 1,5 км ділянки 
дороги села Хрещатик Заставнівського району» для вивчення питання щодо 
фінансування зазначеної ділянки дороги. 

3. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області проінформувати 
постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій про результати 
проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/30 
 

 

Про розгляд листа Чернівецької 
обласної організації профспілки 
працівників автомобільного 
транспорту та шляхового 
господарства України від 
22.04.2016 №29 «Про здійснення 
перевезення громадян, які мають 
право на пільговий проїзд»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та 
шляхового господарства України від 22.04.2016 №29 «Про здійснення 
перевезення громадян, які мають право на пільговий проїзд»», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/31 
 

 

Про розгляд листа Міністерства 
інфраструктури України від 
06.06.2016 №4/1276 «Про розгляд 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Рошка А.І. від 
16.05.2016 №5/19 «Щодо добудови 
у дитячому навчальному закладі 
«Веселка» в с. Валя Кузьмина 
приміщення для двох дитячих 
груп»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Міністерства 
інфраструктури України від 06.06.2016 №4/1276 «Про розгляд звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Рошка А.І. від 16.05.2016 №5/19 
«Щодо добудови у дитячому навчальному закладі «Веселка» в с. Валя 
Кузьмина приміщення для двох дитячих груп»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/32 
 

 

Про повторний розгляд 
депутатського звернення депутата 
Чернівецької обласної ради 
Березовського М.М. від 01.11.2016 
«Щодо дофінансування робіт по 
реконструкції адмінбудинку 
Звенячинської сільської ради під 
розташування дошкільного 
навчального закладу» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про повторний розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 
01.11.2016 «Щодо дофінансування робіт по реконструкції адмінбудинку 
Звенячинської сільської ради під розташування дошкільного навчального 
закладу», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо фінансування робіт по реконструкції 
адмінбудинку Звенячинської сільської ради під розташування дошкільного 
навчального закладу у сумі 450,0 тис.грн. за рахунок перевиконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/33 
 

 

Про розгляд листа Іспаської 
сільської ради Вижницького 
району від 25.03.2016 №193 «Про 
звернення депутатів Іспаської 
сільської ради в сприянні 
виділення коштів на придбання 
шкільного автобуса для 
перевезення учнів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про 
розгляд листа Іспаської сільської ради Вижницького району від 25.03.2016 
№193 «Про звернення депутатів Іспаської сільської ради в сприянні 
виділення коштів на придбання шкільного автобуса для перевезення учнів», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту освіти та науки обласної державної 

адміністрації лист Іспаської сільської ради Вижницького району від 
25.03.2016 №193 «Про звернення депутатів Іспаської сільської ради в 
сприянні виділення коштів на придбання шкільного автобуса для 
перевезення учнів» для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/34 
 

 

Про розгляд листа Громадської 
ради при Управлінні ДСНС 
України у Чернівецькій області від 
18.05.2016 №4-ГР «Про надання 
фінансової та матеріальної 
допомоги» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Громадської ради 
при Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області від 18.05.2016 №4-ГР 
«Про надання фінансової та матеріальної допомоги», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

лист Громадської ради при Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області 
від 18.05.2016 №4-ГР «Про надання фінансової та матеріальної допомоги» 
для розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/35 
 

 

Про розгляд листа Виконавчого 
комітету Чернівецької міської 
ради від 29.03.2016 №01/02-
05/800 «Про підтримку 
КП «Міжнародний аеропорт 
«Чернівці»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Виконавчого 
комітету Чернівецької міської ради від 29.03.2016 №01/02-05/800 «Про 
підтримку КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/36 
 

 

Про розгляд листа Виконавчого 
комітету Чернівецької міської 
ради від 22.04.2016 №01/02-
07/1046 «Про виділення коштів 
з обласного бюджету для 
надання фінансової допомоги 
футбольному клубу 
«Буковина»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Виконавчого 
комітету Чернівецької міської ради від 22.04.2016 №01/02-07/1046 «Про 
виділення коштів з обласного бюджету для надання фінансової допомоги 
футбольному клубу «Буковина»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/37 
 

 

Про розгляд листа Комітету у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю від 26.05.2016 
№04-35/06-506 «Про розгляд 
можливості виплати борцям за 
незалежність України у 
ХХ столітті за рахунок коштів 
місцевих бюджетів одноразової 
грошової допомоги» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Комітету у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю від 26.05.2016 №04-35/06-506 «Про розгляд 
можливості виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті за 
рахунок коштів місцевих бюджетів одноразової грошової допомоги», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/38 
 

 

Про розгляд листа Управління 
Служби безпеки України в 
Чернівецькій області від 
02.06.2016 №75/8/837 «Щодо 
проблемних питань 
забезпечення хіміопрепаратами 
та лікарськими засобами в 
рамках державної програми 
«Онкологія»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Управління 
Служби безпеки України в Чернівецькій області від 02.06.2016 №75/8/837 
«Щодо проблемних питань забезпечення хіміопрепаратами та лікарськими 
засобами в рамках державної програми «Онкологія»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/39 
 

 

Про розгляд листа управління 
капітального будівництва 
облдержадміністрації від 
15.04.2016 №01-02/509 «Про 
розгляд звернення 
Новодністровської міської ради 
від 10.03.2016 №410 щодо 
освоєння коштів 
ПАТ «Укргідроенерго»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа управління 
капітального будівництва облдержадміністрації від 15.04.2016 №01-02/509 
«Про розгляд звернення Новодністровської міської ради від 10.03.2016 
№410 щодо освоєння коштів ПАТ «Укргідроенерго»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/40 
 

 

Про розгляд листа Голови 
фракції ВО «Свобода» в 
Чернівецькій області 
Мельничука В.К. від 11.07.2016 
№10/07/2016 «Про зняття з 
сайту обласної ради програми» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Голови фракції 
ВО «Свобода» в Чернівецькій області Мельничука В.К. від 11.07.2016 
№10/07/2016 «Про зняття з сайту обласної ради програми», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/41 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. 
від 02.09.2016 «Щодо виділення 
коштів для завершення ремонту 
сцени будинку культури в 
с.Репужинці Заставнівського 
району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 02.09.2016 
«Щодо виділення коштів для завершення ремонту сцени будинку культури 
в с.Репужинці Заставнівського району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо виділення коштів для завершення ремонту 
сцени будинку культури в с.Репужинці Заставнівського району у сумі 
40,0 тис.грн. за рахунок перевиконання обласного бюджету за 9 місяців 
2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/42 
 

 

Про розгляд листа Асоціації 
«Техноспорт» від 14.07.2016 
№81/2 «Про надання фінансової 
допомоги» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Асоціації 
«Техноспорт» від 14.07.2016 №81/2 «Про надання фінансової допомоги», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/43 
 

 

Про розгляд листа 
Глибоцької РДА від 12.03.2016 
№01-11/110 «Про сприяння у 
співфінансуванні програми 
розвитку малого і середнього 
підприємництва у Глибоцькому 
районі на 2015-2016 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької РДА 
від 12.03.2016 №01-11/110 «Про сприяння у співфінансуванні програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у Глибоцькому районі на 
2015-2016 роки», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/44 
 

 

Про розгляд листа Глибоцької 
районної ради та РДА від 
26.08.2016 №01-11/377 «Про 
повторне звернення щодо 
часткового фінансування 
додаткової потреби в коштах 
Глибоцької ЦРЛ» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької 
районної ради та РДА від 26.08.2016 №01-11/377 «Про повторне звернення 
щодо часткового фінансування додаткової потреби в коштах Глибоцької 
ЦРЛ», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити лист Глибоцької районної ради та РДА від 26.08.2016 

№01-11/377 «Про повторне звернення щодо часткового фінансування 
додаткової потреби в коштах Глибоцької ЦРЛ» Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації для вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/45 
 

 

Про розгляд листа голови 
Глибоцької селищної ради від 
12.07.2016 №1038 «Про 
виділення додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа голови Глибоцької 
селищної ради від 12.07.2016 №1038 «Про виділення додаткових коштів», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/46 
 

 

Про листа координаційної ради 
ветеранських громадських 
об′єднань України від 20.07.2016 
№77777/97/19 «Про направлення 
звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських 
об′єднань ветеранів та учасників 
антитерористичної операції до 
керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів 
громадянського суспільства» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа координаційної 
ради ветеранських громадських об′єднань України від 20.07.2016 
№77777/97/19 «Про направлення звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських об′єднань ветеранів та учасників 
антитерористичної операції до керівників держави, центральних органів 
влади та інститутів громадянського суспільства», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації лист координаційної ради ветеранських громадських 
об’єднань України від 20.07.2016 №77777/97/19 «Про направлення звернення 
Всеукраїнського збору представників громадських об’єднань ветеранів та 
учасників антитерористичної операції до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадянського суспільства» для розгляду та 
вирішення даного питання. 



3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету 
та інвестицій про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/47 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
25.05.2016 №01.19/18-934 «Про 
направлення звіту про 
виконання обласного бюджету 
за І квартал 2016 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 25.05.2016 №01.19/18-934 «Про 
направлення звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 
2016 року», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/48 
 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
25.05.2016 №01.19/18-934 «Про 
направлення звіту про 
виконання обласного бюджету 
за І півріччя 2016 року» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 25.05.2016 №01.19/18-934 «Про 
направлення звіту про виконання обласного бюджету за І півріччя 
2016 року», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/49 
 

 

Про розгляд листа інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області від 
22.02.2016 №2/4-151 «Про 
виділення коштів для закупівлі 
оргтехніки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа інституту 
післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області від 22.02.2016 
№2/4-151 «Про виділення коштів для закупівлі оргтехніки», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/50 
 

 

Про розгляд листа управління 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації від 
01.03.2016 №02-01/155 «Про 
розгляд проекту рішення» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації від 01.03.2016 №02-01/155 «Про 
розгляд проекту рішення», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/51 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
20.09.2016 №01.13/18-1787 
«Про перерозподіл обсягів 
співфінансування» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни 
про розгляд листа обласної державної адміністрації від 20.09.2016 
№01.13/18-1787 «Про перерозподіл обсягів співфінансування», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити пропозиції обласної державної адміністрації, надані листом 

від 20.09.2016 №01.13/18-1787 щодо перерозподілу співфінансування з 
обласного бюджету між об’єктами, що фінансуються у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/52 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
22.08.2016 №01.51/18-1598 «Про 
внесення змін до проекту рішення 
«Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища в 
2016 році»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 22.08.2016 №01.51/18-1598 «Про внесення змін до проекту 
рішення «Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/53 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
24.05.2016 №01.19-18/2027-1 
«Про розгляд висновків» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 24.05.2016 №01.19-18/2027-1 «Про розгляд висновків», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/54 
 

 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
22.03.2016 №01.19/18-510 «Про 
розгляд висновків» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 22.03.2016 №01.19/18-510 «Про розгляд висновків», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/55 
 

 

Про розгляд рішення VIIІ сесії VII 
скликання від 27.10.2016 №216-8/16 
«Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на 
проведення капітального ремонту 
ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці 
Новоселицького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд рішення VIIІ сесії VII 
скликання від 27.10.2016 №216-8/16 «Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення 
капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці Новоселицького 
району, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації рішення VIIІ сесії VII 

скликання від 27.10.2016 №216-8/16 «Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення 
капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці Новоселицького 
району» про включення до переліку об’єктів, які будуть фінансуватись з 
державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/56 
 

 

Про розгляд рішення VIIІ сесії VII 
скликання від 27.10.2016 №217-8/16 
«Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо передбачення в 
обласному бюджеті на 2017 рік коштів 
на придбання сміттєвих контейнерів 
для централізованого збору та вивозу 
побутових відходів в селах Топорівці 
та Рідківці Новоселицького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд рішення VIIІ сесії VII 
скликання від 27.10.2016 №217-8/16 «Про запит депутата обласної ради 
Сорочана І.О. щодо передбачення в обласному бюджеті на 2017 рік коштів 
на придбання сміттєвих контейнерів для централізованого збору та вивозу 
побутових відходів в селах Топорівці та Рідківці Новоселицького району», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Управлінню екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації рішення VIIІ сесії VII скликання від 27.10.2016 
№217-8/16 «Про запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо 
передбачення в обласному бюджеті на 2017 рік коштів на придбання 
сміттєвих контейнерів для централізованого збору та вивозу побутових 
відходів в селах Топорівці та Рідківці Новоселицького району» для розгляду 
відповідно до положення про обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища та вирішення даного питання. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/57 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання 
Палія В.М. від 24.02.2016 №31/433 
«Про звернення до Кабінету 
Міністрів України та Верховної 
Ради про недопущення руйнування 
первинного та вторинного рівня 
сільської медицини» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради VI скликання Палія В.М. від 
24.02.2016 №31/433 «Про звернення до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради про недопущення руйнування первинного та вторинного 
рівня сільської медицини», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/58 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Ванзуряка Р.С. від 
24.06.2016 №14 «Про виділення 
коштів для співфінансування 
ремонту автомобільної дороги 
обласного значення навколо 
смт. Глибока» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Ванзуряка Р.С. від 24.06.2016 №14 
«Про виділення коштів для співфінансування ремонту автомобільної дороги 
обласного значення навколо смт. Глибока», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/59 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. 
від 19.07.2016 «Щодо фінансування 
капітального ремонту будівлі 
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кадубівці 
Заставнівського району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 
«Щодо фінансування капітального ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с.Кадубівці Заставнівського району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити обласній державній адміністрації депутатське звернення 

депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 
«Щодо фінансування капітального ремонту будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
с.Кадубівці Заставнівського району» для включення до переліку об’єктів, які 
будуть фінансуватись з державного фонду регіонального розвитку на 2017 
рік. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/60 
 

 

Про розгляд звернення 
Красноїльської селищної ради та 
жителів смт. Красноїльськ від 
18.08.2016 «Про виділення коштів 
для подальшого функціонування 
стаціонару в Красноїльській 
селищній лікарні» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення 
Красноїльської селищної ради та жителів смт. Красноїльськ від 18.08.2016 
«Про виділення коштів для подальшого функціонування стаціонару в 
Красноїльській селищній лікарні», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації звернення Красноїльської селищної ради та жителів 
смт. Красноїльськ від 18.08.2016 «Про виділення коштів для подальшого 
функціонування стаціонару в Красноїльській селищній лікарні» для розгляду 
та вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/61 
 

 

Про розгляд звернення 
сільського голови с. Великий 
Кучурів Сторожинецького 
району від 02.09.2016 №1032 «Про 
сприяння щодо включення в 
перспективний план розвитку 
Чернівецької області та 
виділення коштів з державного 
бюджету на будівництво нової 
школи в с.Тисовець» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення сільського 
голови с. Великий Кучурів Сторожинецького району від 02.09.2016 №1032 
«Про сприяння щодо включення в перспективний план розвитку 
Чернівецької області та виділення коштів з державного бюджету на 
будівництво нової школи в с.Тисовець», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту освіти та науки обласної державної 

адміністрації звернення сільського голови с. Великий Кучурів 
Сторожинецького району від 02.09.2016 №1032 «Про сприяння щодо 
включення в перспективний план розвитку Чернівецької області та виділення 
коштів з державного бюджету на будівництво нової школи в с.Тисовець» для 
розгляду та вирішення даного питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/62 
 

 

Про розгляд звернення голови 
Громадської ради при Державній 
екологічній інспекції у 
Чернівецькій області від 05.10.2016 
№1 «Щодо участі представників 
Громадської ради під час 
планування виділення коштів 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення голови 
Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Чернівецькій 
області від 05.10.2016 №1 «Щодо участі представників Громадської ради 
під час планування виділення коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/63 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Андрюка А.В. від 
26.04.2016 №01 «Про виділення 
коштів на відзначення річниці 
народження Івана Миколайчука» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Андрюка А.В. від 26.04.2016 №01 
«Про виділення коштів на відзначення річниці народження Івана 
Миколайчука», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/64 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Березовського М.М. 
від 19.07.2016 «Щодо виділення 
коштів на ремонт ДНЗ в с.Кадубівці 
Заставнівського району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Березовського М.М. від 19.07.2016 
«Щодо виділення коштів на ремонт ДНЗ в с.Кадубівці Заставнівського 
району», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо виділення коштів на ремонт ДНЗ в 
с.Кадубівці Заставнівського району кошторисна вартість яких складає 
1491,96864 тис.грн. частково за рахунок перевиконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2016 року. 

3. Виходячи з вищезазначеного департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації врахувати відповідні зміни при підготовці проекту 
рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» та 
направити на розгляд та погодження постійній комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій. 
 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/65 
 

 

Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Маковея А.Д. від 
26.04.2016 №01 «Про виділення 
коштів на придбання апаратури 
для пологового відділення 
КУ «Кіцманська ЦРЛ» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради Маковея А.Д. від 26.04.2016 №01 «Про 
виділення коштів на придбання апаратури для пологового відділення 
КУ «Кіцманська ЦРЛ», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити депутатське звернення депутата Чернівецької обласної 

ради Маковея А.Д. від 26.04.2016 №01 «Про виділення коштів на придбання 
апаратури для пологового відділення КУ «Кіцманська ЦРЛ» Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації для вирішення даного 
питання. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/66 
 

 

Про розгляд звернення жительки 
с. Мамаївці Кіцманського району 
Скидан Наталії Адамівни від 
25.05.2016 «Про розгляд рішення 
Чернівецької обласної ради від 
15.03.2016 №69-4//16 «Щодо 
виділення матеріальної допомоги 
для придбання житла»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення жительки 
с. Мамаївці Кіцманського району Скидан Наталії Адамівни від 25.05.2016 
«Про розгляд рішення Чернівецької обласної ради від 15.03.2016 №69-4//16 
«Щодо виділення матеріальної допомоги для придбання житла»», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

внести узгоджені пропозиції щодо вирішення даного питання. 
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/67 
 

 

Про розгляд звернення коменданта 
Чернівецького майдану майора 
Чернишова Д.М. від 25.03.2016 
«Про оновлення стенду з 
портретами героїв небесної сотні» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд звернення коменданта 
Чернівецького майдану майора Чернишова Д.М. від 25.03.2016 «Про 
оновлення стенду з портретами героїв небесної сотні», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/68 
 

 

Про розгляд депутатського звернення 
народного депутата України 
Тіміша Г.І. від 21.04.2016 №401/01-43 
«Про включення до переліку об′єктів та 
заходів, фінансування яких у 2016 році 
пропонується здійснювати за рахунок 
субвенцій державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій по 
Чернівецькій області Купського НВК, 
Сучевенської та Кам′янської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Глибоцького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд депутатського звернення 
народного депутата України Тіміша Г.І. від 21.04.2016 №401/01-43 «Про 
включення до переліку об′єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році 
пропонується здійснювати за рахунок субвенцій державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій по Чернівецькій області Купського НВК, 
Сучевенської та Кам′янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького району», 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/69 
 

 

Про розгляд листа Голови Верховної 
Ради України Гройсмана В.Б. від 
18.03.2016 №11/10-583 «Про 
направлення депутатського запиту 
Тіміша Г.І. від 16.03.2016 №401/02-06» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Голови Верховної 
Ради України Гройсмана В.Б. від 18.03.2016 №11/10-583 «Про направлення 
депутатського запиту Тіміша Г.І. від 16.03.2016 №401/02-06», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/70 
 

 

Про розгляд доручення Прем′єр-
міністра України Гройсмана В.Б. 
від 27.07.2016 №27772/1-16 «Щодо 
запровадження та фінансування 
програм відшкодування частини 
суми або відсотків за кредитами 
населення об′єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та 
житлово будівельних кооперативів 
на потреби термомодернізації 
житлових будівель, впровадження 
інших енергоефективних заходів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд доручення Прем’єр-
міністра України Гройсмана В.Б. від 27.07.2016 №27772/1-16 «Щодо 
запровадження та фінансування програм відшкодування частини суми або 
відсотків за кредитами населення об′єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово будівельних кооперативів на потреби 
термомодернізації житлових будівель, впровадження інших 
енергоефективних заходів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити вище зазначене доручення Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. від 27.07.2016 №27772/1-16 Управлінню житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації для вирішення 
даного питання. 



3. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету 
та інвестицій про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/71 
 

 

Про розгляд висновку постійної 
комісії з питань охорони 
навколишнього природного 
середовища, природокористування 
від 26.07.2016 «Про розгляд листа 
Чернівецького обласного 
управління лісових ресурсів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд висновку постійної 
комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування від 26.07.2016 «Про розгляд листа Чернівецького 
обласного управління лісових ресурсів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

висновок постійної комісії з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування від 26.07.2016 «Про розгляд листа 
Чернівецького обласного управління лісових ресурсів» для розгляду та 
вирішення даного питання. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
проінформувати постійну комісію з питань економіки, бюджету та інвестицій 
про результати проведеної роботи до 20.11.2016 року 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/72 
 

 

Про розгляд висновку постійної 
комісії з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області від 
23.06.2016 «Про розгляд висновку 
постійної комісії обласної ради з 
питань економіки, бюджету та 
інвестицій від 28.04.2016р. №7/10» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд висновку постійної 
комісії з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 23.06.2016 «Про розгляд 
висновку постійної комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій від 28.04.2016р. №7/10», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/73 
 

 

Про розгляд висновку постійної 
комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики 
від 14.04.2016 №4/4 «Про лист 
голови Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
О.Фищука щодо внесення змін до 
плану роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд висновку постійної 
комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики від 14.04.2016 
№4/4 «Про лист голови Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Фищука щодо внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради 
на 2016 рік», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/74 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
04.11.2016 №08.14/648 «Про 
погодження розпорядження 
обласної державної 
адміністрації» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни 
про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №08.14/648 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 31.10.2016 №737-р «Про перерозподіл асигнувань обласного 
бюджету з метою забезпечення співфінансування об′єктів». 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/75 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про 
погодження розпорядження 
обласної державної 
адміністрації» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни 
про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 04.11.2016 №767-р «Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань обласного бюджету на 2016 рік». 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/76 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про 
стан переведення вузлів 
опалення» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни 
про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
04.11.2016 №01.1/3871 «Про стан переведення вузлів опалення», постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Департаменту фінансів, Департаменту охорони здоров’я та 

Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації вивчити стан переведення котелень на альтернативні види 
опалення по обласній комунальній медичній установі «Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій «Садгора»» та комунальній медичній 
установі «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» вивчити 
ефективність та доцільність стану переведення котелень на альтернативні 
види опалення. 

3. За результатами розгляду проінформувати постійну комісію з питань 
економіки, бюджету та інвестицій до 20.11.2016 року.  
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/77 
 

 

Про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 
23.09.2015 №02-11/207 та 
№02.17/1208 «Про сприяння у 
виділенні додаткових коштів» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Путильської 
районної ради та РДА від 23.09.2015 №02-11/207 та №02.17/1208 «Про 
сприяння у виділенні додаткових коштів», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/78 
 

 

Про розгляд листа 
Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від 12.03.2016 №01.1/823 «Про 
розгляд висновків» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації від 12.03.2016 №01.1/823 «Про 
розгляд висновків», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/79 
 

 

Про розгляд листів Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації від 27.03.2015 
№01.2/1079 та комунальної установи 
«Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна 
поліклініка» від 27.07.2015 №609 
«Щодо фінансування 
КУ «Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна 
поліклініка»» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листів Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації від 27.03.2015 №01.2/1079 та 
комунальної установи «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка» від 27.07.2015 №609 «Щодо фінансування КУ «Чернівецька 
обласна консультативна стоматологічна поліклініка»», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

04 листопада 2016 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №12/80 
 

 

Про розгляд листа постійної депутатської 
комісії з питань охорони здоров’я 
Чернівецької обласної ради від 03.08.2015 
№27 «Щодо розгляду в депутатській 
постінодіючій комісії з питань охорони 
здоров’я Чернівецької обласної ради, 
подання Чернівецької ОДА та доповідної 
записки Андрієць О.А. – директора 
Департаменту охорони здоров’я, щодо 
стану організації стоматологічної 
допомоги області та пропозиції 
реформувати комунальну установу 
«Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка» в 
комунальне підприємство» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа постійної 
депутатської комісії з питань охорони здоров’я Чернівецької обласної ради 
від 03.08.2015 №27 «Щодо розгляду в депутатській постінодіючій комісії з 
питань охорони здоров’я Чернівецької обласної ради, подання 
Чернівецької ОДА та доповідної записки Андрієць О.А. – директора 
Департаменту охорони здоров’я, щодо стану організації стоматологічної 
допомоги області та пропозиції реформувати комунальну установу 
«Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка» в 
комунальне підприємство», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
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