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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,туризму,  

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
 

24 грудня 2020 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

Присутні 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
ГОРОБІЄВСЬКА Яна Вікторівна; 
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна. 

Запрошені 
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації.; 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2020 рік. 
2. Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік. 
 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про запропоновані зміни до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік. 

Виступили: Палійчук О.М. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2021 рік. 

Виступили: Палійчук О.М. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, 

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/1 
 

24 грудня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 
2020 рік»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про 
внесенні зміни до обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесенні зміни до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2020 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, 

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/1 
 

24 грудня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про обласний бюджет 
Чернівецькоі області на 2021 
рік»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про 
обласний бюджет Чернівецькоі області на 2021 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесенні зміни до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2020 рік взяти до відома. 

2. Погодити зміни запропоновані у листах обласної державної 
адміністрації від 21.12.2020 №01.25/12-2435 та Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації від 23.12.2020 №02-17/841. 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про 
обласний бюджет Чернівецькоі області на 2021 рік» з 
врахуванням вище зазначених змін та рекомендувати внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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