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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 
 

2 лютого 2021 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 

Присутні: 
ШЕВЧУК Іван Васильович - голова постійної комісії;  
АНДРЮК Андрій Васильович; 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ Михайло Михайлович; 
ІЛІЩУК Анатолій Олексійович; 
КАРЛІЙЧУК Микола Миколайович; 
КУХАРУК Андрій Анатолійович; 
МАКОВЕЙ Андрій Дмитрович; 
ОНОФРЕЙ Василь Костянтинович; 
ШКУРІДІН Олександр Миколайович. 
Відсутні: 
БОРТИЧ Лілія Іванівна; 
МУНТЯН Мірча Іванович. 

Запрошені: 
ЦУРКАН Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
ПОГОДІН Олександр Едуардович – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
ФЕДІРЧИК Людмила Василівна – в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 

обласної державної адміністрації; 
МІНТЯНСЬКИЙ Іларій Степанович – директор Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації; 
ДУНАЄВСЬКИЙ Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
МАРЧУК Христина Василівна – заступник директора Департаменту – 

начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 

МЕЛЕНЧУК Орися Григорівна - начальник відділу документального 
забезпечення обласної державної адміністрації; 

ФИЛИПЧУК Оксана Іванівна – начальник управління культури обласної 
державної адміністрації; 
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ПУРШАГА Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації; 

БУЛАВКА Тетяна Миколаївна – в.о. заступника начальника Головного 
управління ДПС у Чернівецькій області; 

РУБАНЕЦЬ Микола Васильович – в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області; 

БОСТАН Світлана Іванівна – директор Чернівецького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

ЧОРНИЙ Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації; 

ГАЙДАЙ Олексій Володимирович – начальник управління цивільного 
захисту обласної державної адміністрації; 

АНТОНЯК Денис Ярославович – в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації; 

МЕЛЬНИЧУК Андрій Михайлович – завідувач сектором взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи обласної державної 
адміністрації; 

ЧЕРНУШКА Степан Іванович – начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради; 

АНДРЮК Михайло Іванович – голова Вижницької районної ради; 
ПОВІДАШ Іван Петрович – Путильський селищний голова; 
ІЛЮК Марія Миколаївна – Усть-Путислький сільський голова; 
ТОДЕРЕНЧУК Василь Мірчович – Великокучурівський сільський голова; 
МАРЧАК Юрій Михайлович - директор КП «Чернівецький академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської»; 
ІВАСЮК Петро Троянович – голова Чернівецького ТО ГО «ВФСТ 

«Колос». 
У роботі комісії взяв участь:  
ГУЙТОР Микола Миколайович – перший заступник голови обласної 

ради; 
ПАВЛЮК Михайло Вікторович – заступник голови обласної ради; 
ГРУШКО Олексій Олександрович – голова постійної комісії обласної 

ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання секретаря засідання 02.02.2021. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 15.01.2021 

№01.12/18-54 щодо внесення технічних правок до проєкту рішення «Про 
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впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній 
адміністрації на 2020-2022 роки». 

Інформує: Меленчук Орися Григорівна - начальник відділу 
документального забезпечення обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку обласного комунального підприємства «Консультативно-
інформаційний центр» на 2021 - 2023 роки». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд проєкту рішення «Про Регіональну програму щодо 

покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на 2021-
2025 роки». 

Інформує: Булавка Тетяна Миколаївна – в.о. заступника начальника 
Головного управління ДПС у Чернівецькій області. 

5. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Програми розвитку 
архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Рубанець Микола Васильович – в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області. 

6. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін і доповнень до 
Програми створення страхового фонду документації Чернівецької області на 
2020 - 2022 роки». 

Інформує: Рубанець Микола Васильович – в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області. 

7. Про зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету 
за І півріччя 2020 року. 

Інформує: Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

8. Про зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2020 року. 

Інформує: Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

9. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до програми 
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 
щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 
2019 - 2021 роки». 

Інформує: Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017–2019 роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

11. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки». 
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Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

12. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
«Турбота» на 2019-2021 роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

13. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-
2022 роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

14. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

15. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Порядку надання 
матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам 
бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових 
умов». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

16. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, 
які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

17. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 
роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

18. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 
2021 – 2023 роки у Чернівецькій області». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

19. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки». 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
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20. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації. 

21. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
«Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 

22. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

23. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

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

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

25. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

26. Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області». 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

27. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки». 

Інформує: Бостан Світлана Іванівна – директор Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

28. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки». 
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Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації 

29. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на  
2021 -2023 роки». 

Інформує: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління 
цивільного захисту обласної державної адміністрації 

30. Про розгляд проєкту рішення «Про Регіональну програму розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації 

31. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

32. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації 

33. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Комплексної 
програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 
роки». 

Інформує: Федірчик Людмила Василівна – в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

34. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми «Власний дім» на 2021-2025 роки». 

Інформує: Федірчик Людмила Василівна – в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

35. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

Інформує: Федірчик Людмила Василівна – в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 

36. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки». 

Інформує: Филипчук Оксана Іванівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації. 

37. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
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Інформує: Филипчук Оксана Іванівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації 

38. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2018-2022 роки». 

Інформує: Филипчук Оксана Іванівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації 

39. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки». 

Інформує: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації. 

40. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
комплексної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2018-2022 
роки». 

Інформує: Пуршага Олександр Іванович – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації. 

41. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 2021 роки». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

42. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки за 
2019 рік». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

43. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 2019 рік». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

44. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

45. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми просторового розвитку з розроблення (оновлення) містобудівної 
документації територій та ведення містобудівного кадастру Чернівецької 
області на 2020-2023 роки». 

Інформує: Антоняк Денис Ярославович – в.о. начальника управління 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації. 
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46. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
Комплексної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2017-2019 роки». 

Інформує: Мельничук Андрій Михайлович – завідувач сектором 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи обласної 
державної адміністрації. 

47. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради. 

48. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України щодо фінансування 
Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
49. Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році Чернівецьких 
територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
50. Про розгляд звернення Чернівецької ТО ГО «ВФСТ «Колос» щодо 

прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
51. Про розгляд звернення Дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України щодо внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
52. Про розгляд звернення КП «Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
53. Про розгляд звернення громадської організації «Футбольно-

спортивний клуб «Буковина» щодо фінансової підтримки клубу на поточний 
бюджетний рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
54. Про розгляд звернення Мамаївської сільської ради щодо виділення 

коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 року. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
55. Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Оксани 

ПАЛІЙЧУК щодо збільшення фінансування Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 2021 рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
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56. Про розгляд звернення Чернівецького регіонального управління 
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» щодо можливості фінансування у 2021 
році місцевих житлових програм. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
57. Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо вирішення 

питання фінансування органу місцевого самоврядування - Вижницької 
районної ради у 2021 році. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
58. Про розгляд звернення Путильської селищної ради щодо вирішення 

питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської селищної ради, 
яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
59. Про розгляд звернення КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» щодо 

виділення коштів для облаштування хореографічного залу. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
60. Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 

мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на капітальний 
ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса «РАВ». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
61. Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 

мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
62. Про розгляд звернення Громадсько-політичного, літературно-

мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису «Буковинський 
журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення коштів на 
відзначення його 30-річчя. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
63. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 

щодо виділення коштів для проведення розрахунків за кредиторською 
заборгованістю за поставлене медичне обладнання. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
64. Про розгляд звернень Вижницької районної ради, Путильської та 

Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
65. Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо 

врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
66. Про розгляд звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 

експертизи» щодо збільшення обсягу фінансування установи у 2021 році. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
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67. Про розгляд звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
68. Про розгляд звернення ОКНП Чернівецький обласний госпіталь 

ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання мобільної системи 
гарантованого електропостачання для медичних закладів. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
69. Про розгляд звернення Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та введення 
освітнього закладу в експлуатацію. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
70. Про розгляд звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу філармонії на 
поточний бюджетний рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
71. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний 

стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Про обрання секретаря засідання 02.02.2021. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Михайло ПАВЛЮК.  
ВИРІШИЛИ: 
Обрати Андрія МАКОВЕЯ секретарем засідання постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету 02.02.2021. 
(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 9. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 15.01.2021 

№01.12/18-54 щодо внесення технічних правок до проєкту рішення «Про 
впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній 
адміністрації на 2020-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Орися МЕЛЕНЧУК - начальник відділу документального 
забезпечення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу документального забезпечення 

обласної державної адміністрації Орисі МЕЛЕНЧУК про внесення технічних 
правок до проєкту рішення «Про впровадження електронного документообігу в 
Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2020-2022 роки» взяти до 
відома. 
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2. Погодитись із запропонованими змінами та внести їх на розгляд сесії 
обласної ради. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 9. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку обласного комунального підприємства 
«Консультативно-інформаційний центр» на 2021 - 2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при внесенні змін до 

обласного бюджету на 2021 рік внести зміни в додаток 7 до рішення 1-ї сесії 
обласної ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року №7-1/20, а саме: 

- виключити «Проєкт Регіональної програми розвитку обласного 
комунального підприємства «Консультативно-інформаційний центр» на 2021 - 
2023 роки»; 

- позицію «Регіональна програма розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» 
на 2019-2021 роки» викласти в наступній редакції: 

- всього коштів 4830000; 
- в.т.ч. загальний фонд – 3230000; 
спеціальний фонд – 1600000. 
(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про Регіональну програму 

щодо покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на 
2021-2025 роки». 

ІНФОРМУЄ: Тетяна БУЛАВКА – в.о. заступника начальника Головного 
управління ДПС у Чернівецькій області. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області Тетяни БУЛАВКИ про Регіональну програму щодо 
покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на  
2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання  

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області 
на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Микола РУБАНЕЦЬ – в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ, Олександр ШКУРІДІН, Михайло 
ПАВЛЮК, Андрій КУХАРУК, Олексій ГРУШКО. 

Михайло ПАВЛЮК з пропозицією підготувати та подати до обласної 
ради план заходів діяльності Державного архіву Чернівецької області на  
6 місяців 2021 року, у межах Програми.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. генерального директора Державного архіву 

Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про Програму розвитку архівної 
справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та запропонованими 
змінами до нього і внести на розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін 
до пункту 4 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін і 

доповнень до Програми створення страхового фонду документації Чернівецької 
області на 2020 - 2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Микола РУБАНЕЦЬ – в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. генерального директора Державного архіву 

Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про внесенні зміни і доповнення до 
Програми створення страхового фонду документації Чернівецької області на 
2020 - 2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про зведений консолідований звіт про виконання 

обласного бюджету за І півріччя 2020 року. 
ІНФОРМУЄ: Володимир Кіндрат – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
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ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Микола КАРЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про зведений консолідований звіт про 
виконання обласного бюджету за І півріччя 2020 року взяти до відома. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про зведений консолідований звіт про виконання 

обласного бюджету за 9 місяців 2020 року. 
ІНФОРМУЄ: Володимир Кіндрат – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про зведений консолідований звіт про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців 2020 року взяти до відома. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 
виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2019 - 2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Володимир КІНДРАТ – в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про внесенні зміни до програми 
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 
щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 
2019 - 2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017–2019 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 
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ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про хід виконання у 
2019 році Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017–
2019 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Олександр ШКУРІДІН. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про хід виконання у 
2019 році обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни 
до обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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13. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей на 2020-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни 
до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів 
їх сімей на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
14. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Порядку надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання 
житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують 
поліпшення житлових умов». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Порядок 
надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла 
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, 
які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки умов взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
17. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Розглянути проєкт рішення «Про затвердження Регіональної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки» 
після доопрацювання Департаментом соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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18. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі 
людьми на 2021 – 2023 роки у Чернівецькій області». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Микола КАРЛІЙЧУК, Іван ШЕВЧУК, Михайло 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 
2021 – 2023 роки у Чернівецькій області взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
19. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

ІНФОРМУЄ: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олексій ГРУШКО, Микола КАРЛІЙЧУК, 
Анатолій ІЛІЩУК, Олександр ШКУРІДІН.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про 
Комплексну програму розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
20. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 
роки». 
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ІНФОРМУЄ: Христина МАРЧУК – заступник директора Департаменту – 
начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олексій ГРУШКО, Андрій КУХАРУК, 
Микола КАРЛІЙЧУК, Анатолій ІЛІЩУК, Олександр ШКУРІДІН.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про затвердження Комплексної програми розвитку 
туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Доповнити пункти 1.1.2, 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 додатку 4 Програми, 
включивши до переліку виконавців Установу «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області».  

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його з 
вищезазначеними змінами на розгляд сесії обласної ради та внесення змін до 
пункту 6 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
21. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

«Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
22. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
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ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 
доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 
доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 9. 
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25. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 

доповнень до «Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької 
області на 2018-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Михайло ПАВЛЮК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на  

2018-2022 роки взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
26. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття цілісних 

майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
27. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Світлана БОСТАН – директор Чернівецького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
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ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Чернівецького обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Світлани БОСТАН про хід виконання у 2019 
році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
28. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олег ЧОРНИЙ – директор Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олексій 
ГРУШКО, Андрій КУХАРУК, Михайло ПАВЛЮК, Андрій МАКОВЕЙ.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про Регіональну програму розвитку 
та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 
роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
29. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2021 -2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного 
захисту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління цивільного захисту обласної 

державної адміністрації Олексія ГАЙДАЯ про Регіональну програму розвитку 
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 -2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
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рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
30. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про Регіональну програму 

розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олексій ГРУШКО.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши висновок постійної комісії обласної 
ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 01.02.2021 року № 9/1. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олександр ШКУРІДІН.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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32. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олександр ШКУРІДІН, Михайло 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму забезпечення 
інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
33. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання 

Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 
2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людмила Федірчик – в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Анатолій ІЛІЩУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про хід виконання 
Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 
2017-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
34. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Комплексної програми «Власний дім» на 2021-2025 роки». 
ІНФОРМУЄ: Людмила Федірчик – в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Микола КАРЛІЙЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про Комплексну 
програму «Власний дім» на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
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рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
35. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Правил 

надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі». 

ІНФОРМУЄ: Людмила Федірчик – в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про Правила надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
36. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 

Комплексної програми розвитку культури на 2017-2019 роки». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
37. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олександр ШКУРІДІН.  
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
38. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2018-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олександр ШКУРІДІН, 
Олексій ГРУШКО.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до Комплексної програми 
охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 
2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації, як головному розпоряднику коштів програми, при формуванні 
календарного плану заходів з реалізації програми у 2021 році включити 
пам’ятку архітектури «Вознесенська церква та дзвіниця» (ХV століття) 
смт.Лужани Чернівецького району та виготовити правоустановчі документі на 
будівлі і пам’ятку археології «Залишки давньоруського міста Василева»  
(ХІІ-ХІІІ століття) с.Василів Чернівецького району, як об’єкти культурної 
спадщини національного значення, що потребують невідкладного проведення 
реставраційних робіт. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
39. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки». 
ІНФОРМУЄ: Олександр ПУРШАГА – в.о. директора Департаменту 

капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Іван ШЕВЧУК.  
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ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства обласної державної адміністрації Олександра 
ПУРШАГИ про виконання у 2019 році комплексної програми забезпечення 
молоді житлом на 2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
40. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

комплексної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2018-2022 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПУРШАГА – в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства обласної державної адміністрації Олександра 
ПУРШАГИ про виконання у 2019 році комплексної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
41. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олександр Погодін – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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42. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки за 2019 рік». 

ІНФОРМУЄ: Олександр Погодін – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки за 2019 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
43. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 

Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки за 2019 рік». 

ІНФОРМУЄ: Олександр Погодін – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 
2019 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
44. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олександр Погодін – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Андрій КУХАРУК, Микола 
КАРЛІЙЧУК, Андрій МАКОВЕЙ, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про Регіональну програму 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки взяти до відома. 
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2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради враховуючи висновок постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики 
від 29.01.2021 року №15/3. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
45. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми просторового розвитку з розроблення (оновлення) 
містобудівної документації територій та ведення містобудівного кадастру 
Чернівецької області на 2020-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Денис Антоняк – в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олексій ГРУШКО, Микола КАРЛІЙЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
Дениса АНТОНЯКА про внесені зміни до Комплексної програми просторового 
розвитку з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та 
ведення містобудівного кадастру Чернівецької області на 2020-2023 роки взяти 
до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
46. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Комплексної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2017-2019 роки». 

ІНФОРМУЄ: Андрій Мельничук - завідувач сектором взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи обласної державної 
адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олексій ГРУШКО, Микола КАРЛІЙЧУК, Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрія 
МЕЛЬНИЧУКА про виконання у 2019 році Комплексної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2017-2019 роки 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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47. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Степан Чернушка – начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олександр 
БОЛТУНОВ.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради Степана ЧЕРНУШКИ про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 
роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
48. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
фінансування Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 
2020-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Олексій ГРУШКО.  
ВИРІШИЛИ:  
Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради. 
(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
49. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради 

профспілок щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олександр ПОГОДІН, Петро 

ІВАСЮК, Василь ТОДЕРЕНЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» Петра 

ІВАСЮКА щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
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Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак» взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної 
адміністрації винайти можливість надання фінансової підтримки 
Чернівецькому ТО ГО «ВФСТ «Колос» частково з обласного бюджету в сумі 
200 тис.грн. та часткового з бюджетів територіальних громад області на 2021 
рік. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
50. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Чернівецької ТО ГО «ВФСТ 

«Колос» щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Василь ТОДЕРЕНЧУК, 

Олександр ПОГОДІН, Петро ІВАСЮК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» Петра 

ІВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та поінформувати постійну комісію 
обласної ради з питань бюджету. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
51. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України щодо внесення змін до Регіональної 
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-
2022 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Микола КАРЛІЙЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії з питань бюджету Івана 

ШЕВЧУКА про розгляд звернення Дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України щодо внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати завідувачу сектором взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрію 
МЕЛЬНИЧУКУ вивчити питання щодо внесення змін до Регіональної програми 
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профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки 
підготувати проєкт рішення з вищезазначеного питання та подати на розгляд 
сесії обласної ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
52. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КП «Чернівецький академічний 

обласний український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо 
фінансової підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» 
для повного забезпечення видатками на заробітну плату з нарахуваннями 
працівників театру відповідно до затвердженого чинного штатного розпису. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
53. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення громадської організації 

«Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо фінансової підтримки клубу на 
поточний бюджетний рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо фінансової підтримки клубу на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації винайти можливість 
дофінансування у 2021 році громадської організації «Футбольно-спортивний 
клуб «Буковина» у межах фінансових можливостей обласного бюджету. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
54. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Мамаївської сільської ради щодо 

виділення коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 
року. 
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ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Василь ОНОФРЕЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамаївської сільської ради щодо виділення 
коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 року взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Мамаївської сільської ради щодо виділення 
коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
55. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІІ 

скликання Оксани ПАЛІЙЧУК щодо збільшення фінансування Вижницького 
коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 
2021 рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Оксани 
ПАЛІЙЧУК щодо збільшення фінансування Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 2021 рік 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради VІІІ скликання 
Оксани ПАЛІЙЧУК щодо збільшення фінансування Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 2021 рік. 

За результатами розгляду просимо поінформувати депутата та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
56. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Чернівецького регіонального 

управління Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо можливості 
фінансування у 2021 році місцевих житлових програм. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Анатолій ІЛІЩУК.  
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 
Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецького регіонального управління 
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» щодо можливості фінансування у 2021 
році місцевих житлових програм взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Чернівецького регіонального управління 
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» щодо можливості фінансування у 2021 
році місцевих житлових програм. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
57. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо 

вирішення питання фінансування органу місцевого самоврядування - 
Вижницької районної ради у 2021 році. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Михайло АНДРЮК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо вирішення 
питання фінансування органу місцевого самоврядування - Вижницької 
районної ради у 2021 році взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати проєкт 
рішення і звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо вирішення питання фінансування новостворених органів місцевого 
самоврядування у 2021 році та подати для розгляду та затвердження на черговій 
сесії обласної ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
58. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Путильської селищної ради щодо 

вирішення питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської 
селищної ради, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Михайло АНДРЮК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Путильської селищної ради щодо вирішення 
питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості із виплати 
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заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської селищної ради, 
яка виникла у листопаді-грудні 2020 року взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Путильської селищної ради щодо 
вирішення питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської 
селищної ради, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
59. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КОПНЗ «Буковинський центр 

мистецтв» щодо виділення коштів для облаштування хореографічного залу. 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» щодо 
виділення коштів для облаштування хореографічного залу взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» 
щодо виділення коштів для облаштування хореографічного залу. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
60. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський центр 

культури і мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
капітальний ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса «РАВ». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на капітальний 
ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса «РАВ» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на капітальний 
ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса «РАВ». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 



 

35 
 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
61. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський центр 

культури і мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB» взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
62. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Громадсько-політичного, 

літературно-мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису 
«Буковинський журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення 
коштів на відзначення його 30-річчя. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Громадсько-політичного, літературно-
мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису «Буковинський 
журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення коштів на 
відзначення його 30-річчя взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Громадсько-політичного, літературно-
мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису «Буковинський 
журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення коштів на 
відзначення його 30-річчя. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
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63. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна 

клінічна лікарня» щодо виділення коштів для проведення розрахунків за 
кредиторською заборгованістю за поставлене медичне обладнання. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
щодо виділення коштів для проведення розрахунків за кредиторською 
заборгованістю за поставлене медичне обладнання взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня» щодо виділення коштів для проведення розрахунків за кредиторською 
заборгованістю за поставлене медичне обладнання. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
64. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень Вижницької районної ради, 

Путильської та Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району. 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ, Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 

Михайло АНДРЮК, Іван ПОВІДАШ, Марія ІЛЮК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформації щодо додаткового фінансування бюджетних установ 

Путильської та Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної 
адміністрації підготувати листа до Міністерства освіти України щодо 
удосконалення методики обрахунку міжбюджетних трансфертів для 
забезпечення учнівського процесу навчальних закладів гірських територій 
області. 

3. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради, Путильської та 
Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району щодо 
вирішення питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Вижницької 
районної ради, Путильської та Усть-Путильської територіальних громад 
Вижницького району, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
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(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
65. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради 

щодо врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої 
субвенції та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Микола КАРЛІЙЧУК, Андрій КУХАРУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Сторожинецької міської ради щодо 
врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації звернутися до 
Міністерства освіти України щодо врегулювання на законодавчому рівні 
питання розподілу освітньої субвенції та додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
66. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КМУ «Обласне бюро судово-

медичної експертизи» щодо збільшення обсягу фінансування установи у 2021 
році. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Василь ОНОФРЕЙ, Олександр ШКУРІДІН.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо збільшення обсягу фінансування установи у 2021 році взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо збільшення обсягу фінансування установи у 2021 році. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
67. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КМУ «Обласне бюро судово-

медичної експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
68. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання мобільної 
системи гарантованого електропостачання для медичних закладів. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Анатолій ІЛІЩУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання мобільної системи 
гарантованого електропостачання для медичних закладів взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання мобільної системи 
гарантованого електропостачання для медичних закладів. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
69. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Кам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та 
введення освітнього закладу в експлуатацію. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Кам’янської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та введення 
освітнього закладу в експлуатацію взяти до відома. 
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2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Кам’янської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та введення 
освітнього закладу в експлуатацію. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
70. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКУ «Чернівецька обласна 

філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу 
філармонії на поточний бюджетний рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені 
Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу філармонії на 
поточний бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 
імені Дмитра Гнатюка» для повного забезпечення видатками на заробітну плату 
з нарахуваннями працівників філармонії відповідно до затвердженого чинного 
штатного розпису. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
71. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний 

стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ, Андрій КУХАРУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення. 
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За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 9. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 
 
 
Секретар засідання постійної комісії Андрій МАКОВЕЙ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 1/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про обрання секретаря 
засідання 02.02.2021 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо обрання Андрія МАКОВЕЯ секретарем засідання постійної 
комісії з питань бюджету 02.02.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати Андрія МАКОВЕЯ секретарем засідання постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету 02.02.2021. 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 15.01.2021 №01.12/18-54 
щодо внесення технічних правок до 
проєкту рішення «Про впровадження 
електронного документообігу в 
Чернівецькій обласній державній 
адміністрації на 2020-2022 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши начальника відділу документального 
забезпечення обласної державної адміністрації Орисі МЕЛЕНЧУК про 
внесення технічних правок до проікту рішення «Про 
впровадження електронного документообігу в Чернівецькій 
обласній державній адміністраціі на 2020-2022 роки», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника відділу документального забезпечення 

обласної державної адміністрації Орисі МЕЛЕНЧУК про внесення 
технічних правок до проікту рішення «Про впровадження 
електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній 
адміністраціі на 2020-2022 роки» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованими змінами та внести їх на розгляд сесії 
обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 3/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
розвитку обласного комунального 
підприємства «Консультативно-
інформаційний центр» на 2021 - 2023 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про лист обласної державної 
адміністрації стосовно зняття з розгляду проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку обласного комунального підприємства 
«Консультативно-інформаційний центр» на 2021 - 2023 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при внесенні змін до 

обласного бюджету на 2021 рік внести зміни в додаток 7 до рішення 1-ї сесії 
обласної ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року №7-1/20, а саме: 

- виключити «Проєкт Регіональної програми розвитку обласного 
комунального підприємства «Консультативно-інформаційний центр» на 2021 - 
2023 роки»; 

- позицію «Регіональна програма розвитку комунального підприємства 
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» 
на 2019-2021 роки» викласти в наступній редакції: 

- всього коштів 4830000; 
- в.т.ч. загальний фонд – 3230000; 

спеціальний фонд – 1600000. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 4/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
Регіональну програму щодо покращення 
обслуговування платників податків 
Чернівецької області на 2021-2025 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. заступника начальника 
Головного управління ДПС у Чернівецькій області Тетяни БУЛАВКИ про 
Регіональну програму щодо покращення обслуговування платників 
податків Чернівецькоі області на 2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області Тетяни БУЛАВКИ про Регіональну програму щодо 
покращення обслуговування платників податків Чернівецькоі 
області на  
2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 5/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Програми розвитку архівної 
справи в Державному архіві Чернівецької 
області на 2021-2023 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про Програму 
розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-
2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. генерального директора Державного архіву 

Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про Програму розвитку архівної 
справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та запропонованими 
змінами до нього і внести на розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін 
до пункту 4 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 6/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін і доповнень до Програми 
створення страхового фонду документації 
Чернівецької області на 2020 - 2022 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. генерального директора 
Державного архіву Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про внесенні зміни 
і доповнення до Програми створення страхового фонду документації 
Чернівецької області на 2020 - 2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. генерального директора Державного архіву 

Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про внесенні зміни і доповнення до 
Програми створення страхового фонду документації Чернівецької області на 
2020 - 2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про зведений консолідований звіт про 
виконання обласного бюджету за І 
півріччя 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про 
зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету за 
і півріччя 2020 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про зведений консолідований звіт 
про виконання обласного бюджету за і півріччя 2020 року взяти до 
відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 8/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про зведений консолідований 
звіт про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про 
зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету за 
9 місяців 2020 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про зведений консолідований звіт 
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2020 року взяти до 
відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 9/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до програми підвищення 
ефективності виконання повноважень 
органами виконавчої влади щодо реалізації 
державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2019 - 2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про 
внесенні зміни до програми підвищення ефективності виконання повноважень 
органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2019 - 2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Володимира КІНДРАТА про внесенні зміни до програми 
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 
щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 
2019 - 2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 10/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2017–2019 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про хід виконання у 2019 році Комплексноі 
програми соціальноі підтримки учасників антитерористичноі 
операціі (учасників бойових дій) та членів іх сімей на 2017–
2019 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про хід 
виконання у 2019 році Комплексноі програми соціальноі 
підтримки учасників антитерористичноі операціі (учасників 
бойових дій) та членів іх сімей на 2017–2019 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 11/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян 
«Турбота» на 2019-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про хід виконання у 2019 році обласноі 
комплексноі програми соціальноі підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про хід 
виконання у 2019 році обласноі комплексноі програми 
соціальноі підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 
2019-2021 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 12/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до обласної комплексної 
програми соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 2019-
2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни 
до обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 13/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми 
соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей на  
2020-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни до Комплексної програми 
соцїальної пїдтримки учасникїв АТО/ООС та членїв їх сїмей на 
2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про внесенні зміни 
до Комплексної програми соцїальної пїдтримки учасникїв 
АТО/ООС та членїв їх сїмей на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 14/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну програму щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 15/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Порядку надання 
матеріальної допомоги цільового 
спрямування для придбання житла 
учасникам бойових дій та членам сімей 
загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про Порядок надання матеріальної допомоги цільового 
спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам сімей 
загиблих, які потребують поліпшення житлових умов, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Порядок 
надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла 
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 16/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
забезпечення житлом учасників бойових 
дій та членів сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов 
на 2021-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну програму забезпечення житлом учасників 
бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових 
умов на 2021-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, 
які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки умов взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 17/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2021-2025 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про перенесення розгляду проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2021-2025 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Розглянути проєкт рішення «Про затвердження Регіональної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки» 
після доопрацювання Департаментом соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 18/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою 
статі, забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 
роки у Чернівецькій області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну програму запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки у Чернівецькій області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про Регіональну 
програму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 
2021 – 2023 роки у Чернівецькій області взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 19/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області 
на 2021-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про Комплексну програму розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про 
Комплексну програму розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 20/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Комплексної програми 
розвитку туризму в Чернівецькій 
області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації Христини МАРЧУК про затвердження Комплексної 
програми розвитку туризму в Чернївецькїй областї на 2021-2023 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про затвердження Комплексної програми розвитку 
туризму в Чернївецькїй областї на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Доповнити пункти 1.1.2, 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 додатку 4 Програми, 
включивши до переліку виконавців Установу «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області».  

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його з 
вищезазначеними змінами на розгляд сесії обласної ради та внесення змін до 
пункту 6 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 21/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Чернівецької області на 
2017-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Комплексноі програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецькоі області на 2017-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексноі програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецькоі області 
на 2017-2021 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 22/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі 
Чернівецької області на 2018-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Комплексноі програми розвитку освітньоі галузі 
Чернівецькоі області на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексноі програми розвитку освітньоі галузі Чернівецькоі 
області на 2018-2022 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 23/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення 
якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької 
області на 2017-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та 
доповнення до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 24/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та 
доповнення до Регіональноі обласноі програми «Вчитель» на 2013-
2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Регіональноі обласноі програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти 
до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 25/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Чернівецької області на 
2018-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та 
доповнення до Комплексної програми розвитку освїтньої галузї 
Чернївецької областї на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про внесені зміни та доповнення до 
Комплексної програми розвитку освїтньої галузї Чернївецької 
областї на  
2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 26/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про прийняття 
цілісних майнових комплексів закладів професійноі 
(професійно-технічноі) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецькоі області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про прийняття цілісних 
майнових комплексів закладів професійноі (професійно-
технічноі) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецькоі області взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 27/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році регіональної 
програми соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світлани 
БОСТАН про хід виконання у 2019 році регіональноі програми 
соціальноі підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2017-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Чернівецького обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Світлани БОСТАН про хід виконання у 
2019 році регіональноі програми соціальноі підтримки сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 28/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров’я 
на 2020-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про 
Регіональну програму розвитку та підтримки обласних комунальних закладів 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про Регіональну програму розвитку 
та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 
роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 29/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на  
2021 -2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
цивільного захисту обласної державної адміністрації Олексія ГАЙДАЯ про 
Регіональну програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2021 -2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління цивільного захисту обласної 

державної адміністрації Олексія ГАЙДАЯ про Регіональну програму розвитку 
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 -2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 30/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
Регіональну програму розвитку 
міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши висновок постійної комісії обласної 
ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 01.02.2021 року № 9/1. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 31/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
Регіональну програму сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 32/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
Регіональну програму забезпечення інформаційних потреб населення області на 
2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про Регіональну програму забезпечення 
інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 33/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання Комплексної програми 
розвитку земельних відносин у 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Людмили 
ФЕДІРЧИК про хід виконання Комплексноі програми розвитку 
земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про хід виконання 
Комплексноі програми розвитку земельних відносин у 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 34/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Комплексної програми 
«Власний дім» на 2021-2025 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Людмили 
ФЕДІРЧИК про Комплексну програму «Власний дім» на 2021-2025 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про Комплексну 
програму «Власний дім» на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 35/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді 
підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Людмили 
ФЕДІРЧИК про Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі в Чернівецькому обласному фонді підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації Людмили ФЕДІРЧИК про Правила надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в 
Чернівецькому обласному фонді підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 36/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про виконання 
Комплексної програми розвитку культури на 2017-2019 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 37/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 38/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми 
охорони та збереження об’єктів культурної 
спадщини Чернівецької області на 2018-
2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до 
Комплексної програми охорони та збереження об’їктїв культурної 
спадщини Чернївецької областї на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Оксани ФИЛИПЧУК про внесені зміни до Комплексної 
програми охорони та збереження об’їктїв культурної спадщини 
Чернївецької областї на 2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації, як головному розпоряднику коштів програми, при формуванні 
календарного плану заходів з реалізації програми у 2021 році включити 
пам’ятку архітектури «Вознесенська церква та дзвіниця» (ХV століття) 
смт.Лужани Чернівецького району та виготовити правоустановчі документі на 
будівлі і пам’ятку археології «Залишки давньоруського міста Василева»  
(ХІІ-ХІІІ століття) с.Василів Чернівецького району, як об’єкти культурної 
спадщини національного значення, що потребують невідкладного проведення 
реставраційних робіт. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 39/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році комплексної 
програми забезпечення молоді житлом на 
2018-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації Олександра ПУРШАГИ про виконання у 2019 році 
комплексноі програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства обласної державної адміністрації Олександра 
ПУРШАГИ про виконання у 2019 році комплексноі програми 
забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 40/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році комплексної 
програми будівництва (придбання) 
доступного житла на 2018-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації Олександра ПУРШАГИ про виконання у 2019 році 
комплексноі програми будівництва (придбання) доступного житла 
на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства обласної державної адміністрації Олександра 
ПУРШАГИ про виконання у 2019 році комплексноі програми 
будівництва (придбання) доступного житла на 2018-2022 роки взяти 
до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 41/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області на 2018 – 2021 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід 
виконання у 2019 році Комплексноі програми розвитку фізичноі 
культури і спорту Чернівецькоі області на 2018 – 2021 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід виконання у 2019 
році Комплексноі програми розвитку фізичноі культури і спорту 
Чернівецькоі області на 2018 – 2021 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 42/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2016-2020 роки за 
2019 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
виконання Комплексної програми оздоровлення та вїдпочинку 
дїтей Чернївецької областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання 
Комплексної програми оздоровлення та вїдпочинку дїтей 
Чернївецької областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 43/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2016-2020 роки за 2019 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
виконання Комплексної програми молодїжної полїтики у 
Чернївецькїй областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання 
Комплексної програми молодїжної полїтики у Чернївецькїй 
областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 44/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
Регіональну програму молодіжної політики у Чернівецькій області на  
2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про Регіональну програму 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради враховуючи висновок постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики 
від 29.01.2021 року №15/3. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 45/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми 
просторового розвитку з розроблення 
(оновлення) містобудівної документації 
територій та ведення містобудівного 
кадастру Чернівецької області на 2020-
2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації Дениса АНТОНЯКА про внесені зміни до Комплексної 
програми просторового розвитку з розроблення (оновлення) містобудівної 
документації територій та ведення містобудівного кадастру Чернівецької 
області на 2020-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
Дениса АНТОНЯКА про внесені зміни до Комплексної програми просторового 
розвитку з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та 
ведення містобудівного кадастру Чернівецької області на 2020-2023 роки взяти 
до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 46/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми профілактики правопорушень в 
Чернівецькій області на період 2017-2019 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи обласної державної 
адміністрації Андрія МЕЛЬНИЧУКА про виконання у 2019 році Комплексної 
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2017-
2019 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрія 
МЕЛЬНИЧУКА про виконання у 2019 році Комплексної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2017-2019 роки 
взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 47/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми із 
забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради Степана 
ЧЕРНУШКИ про Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради Степана ЧЕРНУШКИ про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 
роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 5 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 48/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VII скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо фінансування Державної 
програми розвитку регіону українських 
Карпат на 2020-2022 роки» 
 

Розглянувши звернення депутатів Чернівецькоі обласноі ради 
VII скликання до Кабінету Міністрів Украіни щодо 
фінансування Державноі програми розвитку регіону украінських 
Карпат на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 49/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної ради профспілок щодо фінансової 
підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
Чернівецьких територіальних організацій 
ВФСТ «Колос» та «Спартак» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького ТО ГО 
«ВФСТ «Колос» Петра ІВАСЮКА щодо фінансової підтримки з обласного 
бюджету у 2021 році Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та 
«Спартак», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» Петра 

ІВАСЮКА щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак» взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної 
адміністрації винайти можливість надання фінансової підтримки Чернівецькому 
ТО ГО «ВФСТ «Колос» частково з обласного бюджету в сумі 200 тис.грн. та 
часткового з бюджетів територіальних громад області на 2021 рік. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 50/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецької ТО 
ГО «ВФСТ «Колос» щодо прийняття 
обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького ТО 
ГО «ВФСТ «Колос» Петра іВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ 
«Колосок» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» 

Петра іВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та поінформувати постійну комісію 
обласної ради з питань бюджету. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 51/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС 
України щодо внесення змін до 
Регіональної програми профілактики 
правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України щодо внесення змін до 
Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії з питань бюджету Івана 

ШЕВЧУКА про розгляд звернення Дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України щодо внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати завідувачу сектором взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрію 
МЕЛЬНИЧУКУ вивчити питання щодо внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки 
підготувати проєкт рішення з вищезазначеного питання та подати на розгляд 
сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 52/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КП «Чернівецький 
академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. 
О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний 
бюджетний рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення  
КП «Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний 
театр ім. О.Кобилянської» щодо фінансової підтримки колективу театру на 
поточний бюджетний рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» 
для повного забезпечення видатками на заробітну плату з нарахуваннями 
працівників театру відповідно до затвердженого чинного штатного розпису. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 53/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення громадської 
організації «Футбольно-спортивний 
клуб «Буковина» щодо фінансової 
підтримки клубу на поточний 
бюджетний рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської 
організації «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо фінансової 
підтримки клубу на поточний бюджетний рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо фінансової підтримки клубу на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації винайти можливість 
дофінансування у 2021 році громадської організації «Футбольно-спортивний 
клуб «Буковина» у межах фінансових можливостей обласного бюджету. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 54/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Мамаївської 
сільської ради щодо виділення коштів 
на ліквідацію наслідків повені, яка мала 
місце в червня 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамаївської 
сільської ради щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала 
місце в червня 2020 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамаївської сільської ради щодо виділення 
коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 року взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Мамаївської сільської ради щодо виділення 
коштів на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце в червня 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 55/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата 
обласної ради VІІІ скликання 
Оксани ПАЛІЙЧУК щодо 
збільшення фінансування 
Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в 
обласному бюджеті на 2021 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата 
обласної ради VІІІ скликання Оксани ПАЛІЙЧУК щодо збільшення 
фінансування Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. 
В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Оксани 
ПАЛІЙЧУК щодо збільшення фінансування Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка в обласному бюджеті на 2021 рік 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради Vїїї 
скликання Оксани ПАЛїЙЧУК щодо збїльшення фїнансування 
Вижницького коледжу прикладного мистецтва їм. В.Ю.Шкрїбляка в 
обласному бюджетї на 2021 рїк. 

За результатами розгляду просимо поінформувати депутата та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 56/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
регіонального управління Державна 
спеціалізована фінансова установа 
«Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» 
щодо можливості фінансування у 2021 
році місцевих житлових програм  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
Чернівецького регіонального управління Державна спеціалізована фінансова 
установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
щодо можливості фінансування у 2021 році місцевих житлових програм, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецького регіонального управління 
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву» щодо можливості фінансування у 2021 
році місцевих житлових програм взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Чернівецького регіонального 
управління Державна спеціалізована фінансова установа 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
щодо можливості фінансування у 2021 році місцевих житлових 
програм. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 57/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради щодо вирішення питання 
фінансування органу місцевого 
самоврядування - Вижницької районної 
ради у 2021 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької 
районної ради щодо вирішення питання фінансування органу місцевого 
самоврядування - Вижницької районної ради у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо вирішення 
питання фінансування органу місцевого самоврядування - Вижницької 
районної ради у 2021 році взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати проєкт 
рішення і звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо вирішення питання фінансування новостворених органів місцевого 
самоврядування у 2021 році та подати для розгляду та затвердження на черговій 
сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 58/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Путильської 
селищної ради щодо вирішення питання 
виділення додаткових коштів для 
погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних 
установ Путильської селищної ради, яка 
виникла у листопаді-грудні 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Путильської 
селищної ради щодо вирішення питання виділення додаткових коштів для 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних 
установ Путильської селищної ради, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Путильської селищної ради щодо вирішення 
питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської селищної ради, 
яка виникла у листопаді-грудні 2020 року взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Путильської селищної ради щодо 
вирішення питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Путильської 
селищної ради, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 59/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КОПНЗ 
«Буковинський центр мистецтв» щодо 
виділення коштів для облаштування 
хореографічного залу 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення  
КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» щодо виділення коштів для 
облаштування хореографічного залу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КОПНЗ «Буковинський центр мистецтв» щодо 
виділення коштів для облаштування хореографічного залу взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КОПНЗ «Буковинський центр 
мистецтв» щодо виділення коштів для облаштування 
хореографічного залу. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 60/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський 
центр культури і мистецтва» Чернівецької 
обласної ради щодо виділення коштів на 
капітальний ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та 
мікроавтобуса «РАВ» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ 
«Буковинський центр культури і мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо 
виділення коштів на капітальний ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та 
мікроавтобуса «РАВ», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на капітальний 
ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса «РАВ» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецькоі обласноі ради щодо виділення коштів 
на капітальний ремонт автомобілів ВАЗ 2121 та мікроавтобуса 
«РАВ». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 61/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКУ «Буковинський 
центр культури і мистецтва» Чернівецької 
обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного 
креативного простору «KINOHUB» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ 
«Буковинський центр культури і мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо 
виділення коштів на облаштування та відкриття сучасного креативного 
простору «KINOHUB», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB» взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКУ «Буковинський центр культури і 
мистецтва» Чернівецької обласної ради щодо виділення коштів на 
облаштування та відкриття сучасного креативного простору «KINOHUB». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 62/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Громадсько-
політичного, літературно-мистецького і 
науково-освітнього Всеукраїнського 
часопису «Буковинський журнал» щодо 
фінансування журналу у 2021 році та 
виділення коштів на відзначення його 
30-річчя  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Громадсько-
політичного, літературно-мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського 
часопису «Буковинський журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та 
виділення коштів на відзначення його 30-річчя, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Громадсько-політичного, літературно-
мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису «Буковинський 
журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення коштів на 
відзначення його 30-річчя взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Громадсько-політичного, літературно-
мистецького і науково-освітнього Всеукраїнського часопису «Буковинський 
журнал» щодо фінансування журналу у 2021 році та виділення коштів на 
відзначення його 30-річчя. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 63/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» щодо виділення 
коштів для проведення розрахунків за 
кредиторською заборгованістю за поставлене 
медичне обладнання 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо виділення коштів для проведення 
розрахунків за кредиторською заборгованістю за поставлене медичне 
обладнання, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
щодо виділення коштів для проведення розрахунків за кредиторською 
заборгованістю за поставлене медичне обладнання взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна 
клінічна лікарня» щодо виділення коштів для проведення 
розрахунків за кредиторською заборгованістю за поставлене 
медичне обладнання. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 64/2 
 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень Вижницької 
районної ради, Путильської та Усть-
Путильської територіальних громад 
Вижницького району  
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА, голови Вижницької районної ради 
Михайла АНДРЮКА, Путильського селищного голови Івана ПОВІДАША та 
Усть-Путильского сільського голови Марії ІЛЮК щодо вирішення питання 
виділення додаткових коштів для погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ Вижницької районної ради, 
Путильської та Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району, 
яка виникла у листопаді-грудні 2020 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації щодо додаткового фінансування бюджетних установ 

Путильської та Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної 
адміністрації підготувати листа до Міністерства освіти України щодо 
удосконалення методики обрахунку міжбюджетних трансфертів для 
забезпечення учнівського процесу навчальних закладів гірських територій 
області. 

3. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради, Путильської та 
Усть-Путильської територіальних громад Вижницького району щодо 
вирішення питання виділення додаткових коштів для погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Вижницької 
районної ради, Путильської та Усть-Путильської територіальних громад 
Вижницького району, яка виникла у листопаді-грудні 2020 року. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 65/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сторожинецької 
міської ради щодо врегулювання на 
законодавчому рівні питання розподілу 
освітньої субвенції та додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
Сторожинецької міської ради щодо врегулювання на законодавчому рівні 
питання розподілу освітньої субвенції та додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Сторожинецької міської ради щодо 
врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації звернутися до 
Міністерства освіти України щодо врегулювання на законодавчому 
рівні питання розподілу освітньоі субвенціі та додатковоі 
дотаціі з державного бюджету місцевим бюджетам. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 66/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КМУ «Обласне 
бюро судово-медичної експертизи» щодо 
збільшення обсягу фінансування 
установи у 2021 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» щодо збільшення обсягу 
фінансування установи у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо збільшення обсягу фінансування установи у 2021 році взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КМУ «Обласне бюро судово-
медичної експертизи» щодо збїльшення обсягу фїнансування 
установи у 2021 роцї. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 67/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КМУ «Обласне 
бюро судово-медичної експертизи» щодо 
виділення коштів для придбання 
високовартісного обладнання 
довгострокового користування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення КМУ 
«Обласне бюро судово-медичної експертизи» щодо виділення коштів для 
придбання високовартісного обладнання довгострокового користування, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» щодо виділення коштів для придбання високовартісного 
обладнання довгострокового користування. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 68/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни щодо 
виділення коштів на придбання мобільної 
системи гарантованого електропостачання 
для медичних закладів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП 
Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни щодо виділення коштів на 
придбання мобільної системи гарантованого електропостачання для медичних 
закладів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання мобільної системи 
гарантованого електропостачання для медичних закладів взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни щодо виділення коштів на придбання 
мобільноі системи гарантованого електропостачання для медичних 
закладів. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 69/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Кам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
щодо фінансування робіт із завершення 
будівництва та введення освітнього 
закладу в експлуатацію  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Кам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення 
будівництва та введення освітнього закладу в експлуатацію, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Кам’янської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та введення 
освітнього закладу в експлуатацію взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Кам’янської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів щодо фінансування робіт із завершення будівництва та введення 
освітнього закладу в експлуатацію. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 70/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКУ «Чернівецька 
обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» щодо фінансової підтримки 
колективу філармонії на поточний 
бюджетний рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення  
ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо 
фінансової підтримки колективу філармонії на поточний бюджетний рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені 
Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу філармонії на 
поточний бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 
імені Дмитра Гнатюка» для повного забезпечення видатками на заробітну плату 
з нарахуваннями працівників філармонії відповідно до затвердженого чинного 
штатного розпису. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 71/2 

 

2 лютого 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький 
обласний стоматологічний центр» щодо 
виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології 
пільговим верствам населення 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення  
ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр» щодо виділення 
коштів для ортопедичної, терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим 
верствам населення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» щодо виділення коштів для ортопедичної, 
терапевтичної та хірургічної стоматології пільговим верствам населення. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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