
ПРОТОКОЛ № 32 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

 
01 грудня 2017 року               12-00                                     м. Чернівці 
 

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

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

Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Подорожний Віктор Аксентійович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 

Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

Аврам Михайло Михайлович – заступник начальника управління - начальник 
відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-
заповідної справи управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік». 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки». 

Доповідач: Подорожній Віктор Аксентійович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 



3. Про розгляд проекту рішення «Про проголошення 2018 року Роком 
Буковинського віча». 

Доповідач: Фищук Олександр Георгійович – голова облдержадміністрації. 

4. Про розгляд проекту рішення «Про передачу обласного 
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у 
м. Новодністровськ» у комунальну власність територіальної громади 
м. Новодністровськ». 

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

5. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 

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

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 
2015-2018 роки». 

Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

7. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2017». 

Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – заступник начальника управління - 
начальник відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-
заповідної справи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

8. Про План роботи постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестицій на 2018 рік. 

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

9. Про розгляд листа Глибоцької районної ради від 02.11.2017 №01-
11/335 «Щодо сприяння включення Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів в перелік 
об’єктів, які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального 
розвитку». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 



10. Про розгляд листа Сторожинецької районної ради від 31.10.2017 
№534 «Про звернення депутатів Сторожинецької районної ради сьомого 
скликання до Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо надання додаткової медичної субвенції для 
Сторожинецького району». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

11. Про розгляд рішення ХV сесії Херсонської обласної ради 
VІІ скликання від 10.11.2017 №661 «Про звернення депутатів Херсонської 
обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, обласних рад стосовно недопущення зміни джерел фінансування 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2018 році». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

12. Про розгляд листа Сокирянської районної ради від 10.11.2017 
№02.01-556/10 «Про звернення депутатів Сокирянської районної ради 
VІІ скликання до Прем’єр-міністра України, голови НКРЕ, Міністра палива і 
енергетики, голів Чернівецької обласної державної адміністрації та 
Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів у 2018 році на соціальні 
об’єкти Сокирянського району та міста Новодністровськ». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

13. Про розгляд листів ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» від 
29.11.2017 №2285 та №2289 «Щодо перерозподілу обсягів асигнувань». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

14. Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення 
6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік». 

 
Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 

обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

на 2017 рік». 
 

Доповідач: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік», а саме: зменшити кошти на капітальні видатки 
ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» за КПКВК 1412010 по 
КЕКВ 3110 на суму 85 тис. грн. та спрямувати їх на поточні видатки. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених змін та 
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради. 

 

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

 

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

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки». 

 
Доповідач: Подорожній Віктор Аксентійович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації. 

Виступили:  

Подорожній В.А. 
Липка 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 розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

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

 

3. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про проголошення 2018 року Роком 

Буковинського віча». 
 

Доповідач: Фищук Олександр Георгійович – голова облдержадміністрації. 

Виступили:  

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

 

Вирішили:  

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

2018 року Роком Буковинського віча» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

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

 

4. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про передачу обласного комунального 

закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ» у 
комунальну власність територіальної громади м. Новодністровськ». 

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



 

Виступили:  

Палійчук О.М. 
Андрюк А.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у 
м. Новодністровськ» у комунальну власність територіальної громади 
м. Новодністровськ» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 

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

 

5. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
 

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

Виступили:  

Палійчук О.М. 
Шевчук І.В. 
Липка М.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

та доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-
2022 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 
 

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



 

6. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 
2015-2018 роки. 

 
Доповідач: Лесюк Юрій Миколайович – заступник директора Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

Виступили:  

Лесюк Ю.М. 
Липка М.В. 
Шевчук І.В. 
Березовський М.М. 

 

Вирішили:  

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

до Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 роки» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

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

 

7. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення «внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2017. 

 
Доповідач: Аврам Михайло Михайлович – заступник начальника управління - начальник 
відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної 
справи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

 

 

 



Виступили:  

Аврам М.М. 
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 Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2017» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 

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

 

8. Слухали: 
Про План роботи постійної комісії обласної ради з питань економіки, 

бюджету та інвестицій на 2018 рік. 
 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити План роботи постійної комісії обласної ради з питань 

економіки, бюджету та інвестицій на 2018 рік. 
 

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

 

 

 



 

9. Слухали: 
Про розгляд листа Глибоцької районної ради від 02.11.2017 №01-11/335 

«Щодо сприяння включення Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів в перелік 
об’єктів, які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального 
розвитку». 

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

 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку містобудування 

обласної державної адміністрації опрацювати лист Глибоцької районної ради 
від 02.11.2017 №01-11/335 «Щодо сприяння включення Кам’янської ЗОШ І-
ІІІ ступенів в перелік об’єктів, які будуть фінансуватися з Державного фонду 
регіонального розвитку». 

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

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

 

10. Слухали: 
Про розгляд листа Сторожинецької районної ради від 31.10.2017 №534 

«Про звернення депутатів Сторожинецької районної ради сьомого скликання 
до Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо надання додаткової медичної субвенції для 
Сторожинецького району». 

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

 



 

 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Липка М.В. 

 

Вирішили:  

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

адміністрації опрацювати лист Сторожинецької районної ради від 31.10.2017 
№534 «Про звернення депутатів Сторожинецької районної ради сьомого 
скликання до Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо надання додаткової медичної субвенції для 
Сторожинецького району». 

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

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

 

11. Слухали: 
Про розгляд рішення ХV сесії Херсонської обласної ради VІІ скликання 

від 10.11.2017 №661 «Про звернення депутатів Херсонської обласної ради 
VІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
обласних рад стосовно недопущення зміни джерел фінансування вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2018 році». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Фищук О.Г. 

 

 

 

 



Вирішили:  

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

адміністрації опрацювати рішення ХV сесії Херсонської обласної ради 
VІІ скликання від 10.11.2017 №661 «Про звернення депутатів Херсонської 
обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, обласних рад стосовно недопущення зміни джерел фінансування 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2018 році». 

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

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

12. Слухали: 
Про розгляд листа Сокирянської районної ради від 10.11.2017 №02.01-

556/10 «Про звернення депутатів Сокирянської районної ради VІІ скликання 
до Прем’єр-міністра України, голови НКРЕ, Міністра палива і енергетики, 
голів Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної 
ради щодо виділення коштів у 2018 році на соціальні об’єкти Сокирянського 
району та міста Новодністровськ». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Савчук М.П. 

 

Вирішили:  

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

адміністрації опрацювати лист Сокирянської районної ради від 10.11.2017 
№02.01-556/10 «Про звернення депутатів Сокирянської районної ради 
VІІ скликання до Прем’єр-міністра України, голови НКРЕ, Міністра палива і 
енергетики, голів Чернівецької обласної державної адміністрації та 
Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів у 2018 році на соціальні 
об’єкти Сокирянського району та міста Новодністровськ». 

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

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



 

13. Слухали: 
Про розгляд листів ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» від 

29.11.2017 №2285 та №2289 «Щодо перерозподілу обсягів асигнувань». 
 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Шевчук І.В. 

 

Вирішили:  

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

здоров’я обласної державної адміністрації опрацювати листи ОКУ «Лікарня 
швидкої медичної допомоги» від 29.11.2017 №2285 та №2289 «Щодо 
перерозподілу обсягів асигнувань» та внести відповідні зміни до рішення 
Х сесії VІІ скликання обласної ради від 22.12.2016 №268-10/16 «Про 
обласний бюджет на 2017 рік» згідно із викладеним в листах. 

3. Про результати розгляду повідомити постійну  комісію обласної ради 
з питань економіки, бюджету та інвестицій до 04.12.2017 року 
 

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

 

14. Слухали: 
Про розгляд листа Чернівецького обласного медичного діагностичного 

центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення 6 млн. грн. на капітальні 
видатки на 2018 рік». 

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

Виступили:  

Березовський М.М. 
Андрюк А.В. 

 

 



 

Вирішили:  

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

адміністрації опрацювати лист Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення 
6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік». 
 

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

 

Голова постійної комісії                                 М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії       А.Андрюк 

 

 

 _______________М.П.Савчук 

 _______________О.Г.Фищук 

 _______________І.В.Шевчук 

 _______________ М.В. Липка  

  

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/1 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації – Дякової Анжели Анатоліївни про розгляд 
проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік» та 
листа ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» від 29.11.2017 №2285 
«Щодо перерозподілу обсягів асигнувань», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік», а саме: зменшити кошти на капітальні видатки 
ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» за КПКВК 1412010 по 
КЕКВ 3110 на суму 85 тис. грн. та спрямувати їх на поточні видатки. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік» із урахуванням вище зазначених змін та 
рекомендувати внести його на розгляд позачергової сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/2 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Регіональної Програми розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації – Подорожнього Віктора 
Аксентійовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

до Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/3 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про проголошення 2018 року 
Роком Буковинського віча» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови облдержадміністрації 
– Фищука Олександра Георгійовича про розгляд проекту рішення «Про 
проголошення 2018 року Роком Буковинського віча», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

2018 року Роком Буковинського віча» 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/4 
 

 

Про розгляд проекту рішення «Про 
передачу обласного комунального 
закладу «Дитячо-юнацька спортивна 
школа у м. Новодністровськ» у 
комунальну власність територіальної 
громади м. Новодністровськ» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про 
розгляд проекту рішення «Про передачу обласного комунального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ» у комунальну 
власність територіальної громади м. Новодністровськ», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у 
м. Новодністровськ» у комунальну власність територіальної громади 
м. Новодністровськ» 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/5 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін та доповнень 
до Регіональної обласної 
програми «Вчитель» на 2013-
2022 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації – Палійчук Оксани Михайлівни про 
розгляд проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

та доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-
2022 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/6 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
Комплексної соціальної 
програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій 
області на 2015-2018 роки» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – Лисюка Юрія 
Миколайовича про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 роки», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

до Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/7 
 

 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 
2017 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2017» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління - начальника відділу економіки, інформаційно-організаційного 
забезпечення та природно-заповідної справи управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації – Аврама Михайла Михайловича 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2017», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2017» 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 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/8 
 

 

Про План роботи постійної 
комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та 
інвестицій на 2018 рік 

 
 
 

 
Розглянувши План роботи постійної комісії обласної ради з питань 

економіки, бюджету та інвестицій на 2018 рік, постійна комісія 
 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити План роботи постійної комісії обласної ради з питань 

економіки, бюджету та інвестицій на 2018 рік. 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/9 
 

 

Про розгляд листа Глибоцької 
районної ради від 02.11.2017 
№01-11/335 «Щодо сприяння 
включення Кам’янської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів в перелік об’єктів, 
які будуть фінансуватися з 
Державного фонду 
регіонального розвитку» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Глибоцької 
районної ради від 02.11.2017 №01-11/335 «Щодо сприяння включення 
Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів в перелік об’єктів, які будуть фінансуватися 
з Державного фонду регіонального розвитку», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку містобудування 

обласної державної адміністрації опрацювати лист Глибоцької районної ради 
від 02.11.2017 №01-11/335 «Щодо сприяння включення Кам’янської ЗОШ І-
ІІІ ступенів в перелік об’єктів, які будуть фінансуватися з Державного фонду 
регіонального розвитку». 

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

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/10 
 

 

Про розгляд листа Сторожинецької 
районної ради від 31.10.2017 №534 
«Про звернення депутатів 
Сторожинецької районної ради 
сьомого скликання до Чернівецької 
обласної ради та Чернівецької 
обласної державної адміністрації щодо 
надання додаткової медичної субвенції 
для Сторожинецького району» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Сторожинецької 
районної ради від 31.10.2017 №534 «Про звернення депутатів 
Сторожинецької районної ради сьомого скликання до Чернівецької обласної 
ради та Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання 
додаткової медичної субвенції для Сторожинецького району», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

адміністрації опрацювати лист Сторожинецької районної ради від 31.10.2017 
№534 «Про звернення депутатів Сторожинецької районної ради сьомого 
скликання до Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо надання додаткової медичної субвенції для 
Сторожинецького району». 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/11 
 

 

Про розгляд рішення ХV сесії 
Херсонської обласної ради 
VІІ скликання від 10.11.2017 №661 
«Про звернення депутатів Херсонської 
обласної ради VІІ скликання до 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, обласних рад 
стосовно недопущення зміни джерел 
фінансування вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації у 
2018 році» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд рішення ХV сесії 
Херсонської обласної ради VІІ скликання від 10.11.2017 №661 «Про 
звернення депутатів Херсонської обласної ради VІІ скликання до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад стосовно 
недопущення зміни джерел фінансування вищих навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації у 2018 році», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

адміністрації опрацювати рішення ХV сесії Херсонської обласної ради 
VІІ скликання від 10.11.2017 №661 «Про звернення депутатів Херсонської 
обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, обласних рад стосовно недопущення зміни джерел фінансування 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2018 році». 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/12 
 

 

Про розгляд листа Сокирянської 
районної ради від 10.11.2017 №02.01-
556/10 «Про звернення депутатів 
Сокирянської районної ради 
VІІ скликання до Прем’єр-міністра 
України, голови НКРЕ, Міністра палива 
і енергетики, голів Чернівецької 
обласної державної адміністрації та 
Чернівецької обласної ради щодо 
виділення коштів у 2018 році на 
соціальні об’єкти Сокирянського району 
та міста Новодністровськ» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Сокирянської 
районної ради від 10.11.2017 №02.01-556/10 «Про звернення депутатів 
Сокирянської районної ради VІІ скликання до Прем’єр-міністра України, 
голови НКРЕ, Міністра палива і енергетики, голів Чернівецької обласної 
державної адміністрації та Чернівецької обласної ради щодо виділення 
коштів у 2018 році на соціальні об’єкти Сокирянського району та міста 
Новодністровськ», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

адміністрації опрацювати лист Сокирянської районної ради від 10.11.2017 
№02.01-556/10 «Про звернення депутатів Сокирянської районної ради 
VІІ скликання до Прем’єр-міністра України, голови НКРЕ, Міністра палива і 
енергетики, голів Чернівецької обласної державної адміністрації та 



Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів у 2018 році на соціальні 
об’єкти Сокирянського району та міста Новодністровськ». 

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

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/13 
 

 

Про розгляд листів 
ОКУ «Лікарня швидкої 
медичної допомоги» від 
29.11.2017 №2285 та №2289 
«Щодо перерозподілу обсягів 
асигнувань» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листів ОКУ «Лікарня 
швидкої медичної допомоги» від 29.11.2017 №2285 та №2289 «Щодо 
перерозподілу обсягів асигнувань», постійна комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

здоров’я обласної державної адміністрації опрацювати листи ОКУ «Лікарня 
швидкої медичної допомоги» від 29.11.2017 №2285 та №2289 «Щодо 
перерозподілу обсягів асигнувань» та внести відповідні зміни до рішення 
Х сесії VІІ скликання обласної ради від 22.12.2016 №268-10/16 «Про 
обласний бюджет на 2017 рік» згідно із викладеним в листах. 

3. Про результати розгляду повідомити постійну  комісію обласної ради 
з питань економіки, бюджету та інвестицій до 04.12.2017 року. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

01 грудня 2017 р. 
 

м. Чернівці 
 

ВИСНОВОК №32/14 
 

 

Про розгляд листа 
Чернівецького обласного 
медичного діагностичного 
центру від 01.12.2017 
№01.06/957 «Щодо виділення 
6 млн. грн. на капітальні 
видатки на 2018 рік» 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії - 
Березовського Михайла Михайловича про розгляд листа Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 
«Щодо виділення 6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік», постійна 
комісія 

 

 
ВИРІШИЛА: 

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

адміністрації опрацювати лист Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру від 01.12.2017 №01.06/957 «Щодо виділення 
6 млн. грн. на капітальні видатки на 2018 рік» та передбачити вище зазначені 
кошти у проекті рішення сесії «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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