
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 20 
засідання постійної комісії 

 
14 листопада 2017 р. м. Чернівці 
09:30 Каб. 248 
Присутні:  
Члени комісії: Маковей А.Д., Гостюк В.І.  
Запрошені:  
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Мельничук Віталій Кузьміч – заступник голови Чернівецької обласної ради, 
голова фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій обласній раді. 
Подорожний Віктор Аксентійович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
Акришора Тетяна Іванівна – головний спеціаліст відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради. 
 

Порядок денний: 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про недопущення передачі державних лісогосподарських підприємств 

у концесію та відповідне звернення до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України. 

Інформує: Мельничук Віталій Кузьміч – заступник голови 
Чернівецької обласної ради, голова фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій 
обласній раді. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020. 
Інформує: Подорожний Віктор Аксентійович – в.о дректора 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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4. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Чернівецькій області на 2017-2018 роки. 
Інформує: Подорожний Віктор Аксентійович – в.о дректора 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
  
1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік. 
            Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 2. У зв’язку із відсутністю доповідача питання нерозглянуто. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 3. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. про План 
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року. 

Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 4. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. про внесення 
змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2017-2018 роки. 

Виступили: Маковей А.Д., Гостюк В.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно 

 
 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                              А.Маковей 
 
Секретар комісії     В. Гостюк  



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 1/20 
 

14 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін  
до обласного бюджету 
на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової А.А. – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін 
до обласного бюджету на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                      А.Маковей 
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ВИСНОВОК 2/20 
 

14 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про недопущення передачі державних 
лісогосподарських підприємств у 
концесію та відповідне звернення до 
Президента України, Верховної ради 
України, Кабінету Міністрів України 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію Мельничука В.К. – 

заступника голови Чернівецької обласної ради, голова фракції ВО «Свобода» 
у Чернівецькій обласній раді, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проект рішення «Про недопущення 

передачі державних лісогосподарських підприємств у концесію та відповідне 
звернення до Президента України, Верховної ради України, Кабінету 
Міністрів України» до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                                  А.Маковей 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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ВИСНОВОК 3/20 
 

14 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про План заходів з 
реалізації у 2018-2020 
роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на 
період до 2020 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Подорожного В.А. – в.о 

директора Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проект рішення "Про План заходів з 

реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року" до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                                 А.Маковей 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та транскордонного 
спіробітництва  

 

ВИСНОВОК 4/20 
 

14 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Програми 
розвитку малого і середнього 
підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Подорожного В.А. – в.о. 
Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2017-2018 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                      А.Маковей 
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