
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 1 
засідання постійної комісії 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 
14:00 Каб. 335 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Бройде Зіновій Самуїлович - директор ДНТЦ, радник голови 
облдержадміністрації, голова робочої комісії Єврорегіону «Верхній Прут». 
Дунаєвський Валентин Борисович – в. о. директора Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про звернення Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету 

Міністрів України щодо фінансування Державної програми розвитку регіону 
українських Карпат на 2020-2022 роки. 
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Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про підготовку пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо 

заходів з відновлення історично-культурних пам’яток на території села Біла 
Криниця та відкриття МПП «Біла Криниця – Климоуці». 

Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік.  
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 

України та Прем’єр-Міністра України щодо розгляду територіально-
транскордонних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції.  

Інформує: Бройде Зіновій Самуїлович – директор ДНТЦ, радник голови 
облдержадміністрації, голова робочої комісії Єврорегіону «Верхній Прут». 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
7. Про питання створення спеціальної (вільної) економічної зони або 

запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях 
пріоритетного розвитку Чернівецької області. 

Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

8. 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 облдержадміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
9. Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного 

співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
 
 

1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про обрання заступника 
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голови постійної комісії обласної ради з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про обрання секретаря 
постійної комісії обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального 
розвитку та транскордонного співробітництва. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
фінансування Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 
2020-2022 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про підготовку пропозицій до 
Кабінету Міністрів України щодо заходів з відновлення історично-культурних 
пам’яток на території села Біла Криниця та відкриття МПП «Біла Криниця – 
Климоуці». 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2021 рік. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додаються. 
6. Слухали: директора ДНТЦ, радника голови облдержадміністрації, 

голову робочої комісії Єврорегіону «Верхній Прут» Бройде Зіновія 
Самуїловича про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 
України та Прем’єр-Міністра України щодо розгляду територіально-
транскордонних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про питання створення 
спеціальної (вільної) економічної зони або запровадження спеціальних режимів 
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інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Чернівецької 
області. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

8. Слухали: Інформацію в. о. директора Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації Дунаєвського Валентина Борисовича про 
затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про затвердження 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                  Олексій ГРУШКО 
 
 
Секретар комісії                                                                Михайло ЖАР 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про обрання заступника голови 
постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про обрання заступника голови постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань інвестицій, 

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Філіпову 
Оксану Олександрівну. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про обрання секретаря постійної 
комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального 
розвитку та транскордонного 
співробітництва 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про обрання секретаря постійної комісії обласної 
ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Обрати секретарем постійної комісії з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Жара Михайла 
Михайловича. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Чернівецької обласної 
ради VIIІ скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо фінансування 
Державної програми розвитку 
українських Карпат на 2020-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Чернівецької обласної ради VIІI 
скликання до Кабінету Міністрів України щодо фінансування Державної 
програми розвитку українських Карпат на 2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення зі змінами «Про 

звернення Чернівецької обласної ради VIIІ скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо фінансування Державної програми розвитку українських Карпат 
на 2020-2022 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про підготовку пропозицій до Кабінету 
Міністрів України щодо заходів з 
відновлення історично-культурних 
пам’яток на території села Біла 
Криниця та відкриття МПП «Біла 
Криниця – Климоуці» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про підготовку пропозицій до Кабінету Міністрів 
України щодо заходів з відновлення історично-культурних пам’яток на 
території села Біла Криниця та відкриття МПП «Біла Криниця - Климоуці», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. 2.1. Відповідно до звернення Кам’янецької сільської ради щодо 

заходів з відновлення історично-культурних пам’яток на території села Біла 
Криниця, доручити Управлінню культури Чернівецької обласної державної 
адміністрації підготувати пакет документів відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України №1214 від 09 грудня 2020 року «Про затвердження Порядку 
відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках 
культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми “Велике 
будівництво” та інформувати обласну раду про хід виконання цього доручення 
у встановлені законодавством терміни. 

2.2    Відповідно до звернення Кам’янецької сільської ради щодо 
відкриття МПП «Біла Криниця - Климоуці», створити робочу групу обласної 
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ради під головуванням голови обласної ради, для підготовки техніко-
економічного обґрунтування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України №751 від 18 серпня 2010 року зі змінами «Про затвердження 
Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» 
для подальшого звернення до Кабінету Міністрів України.  

Склад робочої групи затвердити окремим розпорядженням голови 
обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 5/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про план роботи Чернівецької обласної ради на 
2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік. 
3. Обласній державній адміністрації для розгляду на найближчому 

пленарному засіданні сесії обласної ради подати звіти по наступних питаннях 
та розробити відповідні проєкти рішень: 

3.1 Звіт про виконання проєктів, що реалізовувались за кошти 
Державного фонду регіонального розвитку у 2020. 

3.2  Про стан підготовки до відбору проєктів робіт з реставрації , 
консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані 
в рамках програми «Велике будівництво». 

4. Звернутись до об’єднаних територіальних громад Чернівецької 
області з проханням подати по 1 пріоритетному проєкту регіонального 
розвитку та до обласної державної адміністрації з проханням подати 10 
проєктів регіонального розвитку, пріоритетних до реалізації у 2021 році. 

5. Обласній державній адміністрації для розгляду на пленарних 
засіданнях сесії обласної ради у І кварталі 2021 року підготувати наступні 
питання: 
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5.1 Про результати проведення моніторингу виконання у 2018-2020 роках 
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року. 

5.2 Про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки. 

5.3 Про виконання проєктів міжнародної технічної допомоги у 2020 році. 
5.4 Про роботу Єврорегіону «Верхній Прут» у 2020 році. 
5.5 Про участь Чернівецької області у міжнародних програмах на 2021 рік 
5.6 Про формування переліку пріоритетних проєктів, що заплановані до 

фінансування за рахунок обласного фонду охорони навколишнього 
середовища на 2021 рік. 

5.7 Про підготовку конкурсу проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 6/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення до Президента України, 
Голови Верховної Ради України та 
Прем’єр-Міністра України щодо 
розгляду територіально-
транскордонних аспектів європейської 
та євроатлантичної інтеграції 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора ДНТЦ, радника 
голови облдержадміністрації, голову робочої комісії Єврорегіону «Верхній 
Прут» Бройде Зіновія Самуїловича про звернення до Президента України, 
Голови Верховної Ради України та Прем’єр-Міністра України щодо розгляду 
територіально-транскордонних аспектів європейської та євроатлантичної 
інтеграції, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати винесення даного звернення на найближче пленарне 

засідання сесії обласної ради та підготувати проєкт рішення. Контроль за даним 
рішенням поставити на профільні комісії обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 7/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
Про питання створення спеціальної 
(вільної) економічної зони або 
запровадження спеціальних режимів 
інвестиційної діяльності на територіях 
пріоритетного розвитку Чернівецької 
області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва Грушка О. О. про питання створення 
спеціальної (вільної) економічної зони або запровадження спеціальних режимів 
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Чернівецької 
області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити робочу групу щодо вивчення питання створення 

спеціальної (вільної) економічної зони або запровадження спеціальних режимів 
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Чернівецької 
області 

3. Склад робочої групи затвердити окремим розпорядженням голови 
обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 8/1 

 
01.02.2021 р. м. Чернівці 

 
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 про затвердження 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 



У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співрбітництва 

ВИСНОВОК 9/1 

01.02.2021 р. м. Чернівці 

Про затвердження Регіональної 
програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 
на 2021-2023 роки 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва Грушка О. О. про затвердження Регіональної 
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 
2021-2023 роки, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Внести наступні зміни до Регіональної програми розвитку
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки

В проєкті рішення: 
1. Інгу Маковецьку замінити на Миколу Гуйтора
2. Замінити постійні комісії облради на інвестицій, проєктів регіонального 

розвитку та транскордонного співробітництва (Грушко О.О.) та з питань 
бюджету (Шевчук І.В.)

В тексті програми (Додаток 1): 
1. Загальна характеристика, пункт 6. Учасники програми – додати в

перелік органи місцевого самоврядування Чернівецької області (районні,
міські, селищні та сільські ради), Установа «Агенція регіонального розвитку
Чернівецької області», ДНТЦ «Екоресурс»
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2. Загальна характеристика, пункт 9. Основні джерела фінансування програми. 
Додати місцеві бюджети 

3. В розділі «мета програми» речення «активізації взаємовигідної співпраці 
регіону із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн» 
викласти у редакції «активізації взаємовигідної співпраці регіону й органів 
місцевого самоврядування Чернівецької області із адміністративно-
територіальними одиницями іноземних країн» 

4. В розділі «мета програми» після «започаткування нових та розвитку існуючих 
зв’язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними 
організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей» доповнити після коми 
«розвиток партнерств громад Чернівецької області з органами місцевого 
самоврядування інших країн» 

5. В розділі «мета програми» у фразі «посилення ролі міжнародного 
(транскордонного та міжрегіонального) співробітництва з використанням 
можливостей макрорегіональних стратегій ЄС» слова «макрорегіональних 
стратегій ЄС» замінити на «єврорегіонів, програм сусідства та 
транскордонного співробітництва ЄС, в т.ч. програм сусідства 2021-2027 та 
Східного партнерства, макрорегіональної стратегії ЄС для Дунайського 
регіону, Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, 
Центральноєвропейської ініціативи, ініціативи із забезпечення сталого 
розвитку Європи – Європейської зеленої угоди, посткризових макропроєктів 
ЄС «Наступне покоління» і «Справедливий перехід», ініціативи Тримор’я 
(3SI) 

6. В розділі 4 замінити «освоєння коштів міжнародної технічної допомоги» на 
«використання коштів міжнародної технічної допомоги» 

7. В розділі 4 фразу «самоорганізації громад сільського населення» викласти у 
вигляді «самоорганізації населення громад» 

8. Змінити номер розділу Координація і контроль за ходом виконання 
Програми з 6 на 7  
 
Додаток 2 
Розділити обсяг коштів між обласним та місцевими бюджетами наступним 
чином: 
1500 тис. грн. та 250 тис. грн. у 2021 році 
1600 тис. грн. та 260 тис. грн. у 2022 році 
1600 тис. грн. та 225 тис. грн. у 2023 році 
Додаток 3 
Показники продукту програми привести у відповідність з розділом 6. 
Очікувані результати та ефективність Програми, оскільки запропоновані 
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продукти концентруються лише на заходах міжнародного характеру. 
Необхідно додати: 

- кількість нових угод, договорів, меморандумів – 3 протягом 2021, 4 
протягом 2022, 5 протягом 2023 рр.; 

- кількість підготовлених проєктів транскордонного співробітництва – 5 
протягом 2021 року, 7 протягом 2022 року, 10 протягом 2023 року. 

Додаток 4 
- Захід 1.1. Доповнити виконавців Чернівецькою обласною радою, 

органами місцевого самоврядування, Установою «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» 

- Захід 1.1. – розподілити орієнтовні обсяги фінансування між обласним 
та місцевими бюджетами 100 тис. грн. та 30 тис. грн. у 2021 році, 120 
тис. грн. та 30 тис. грн. у 2022 році, 150 тис. грн. та 25 тис. грн. у 2023 
році. 

- Захід 1.3. Доповнити виконавців органами місцевого самоврядування, 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 1.3. розподілити орієнтовні обсяги фінансування між обласним та 
місцевими бюджетами 150 тис. грн. та 30 тис. грн. у 2021 році, 160 тис. 
грн. та 30 тис. грн. у 2022 році, 160 тис. грн. та 40 тис. грн. у 2023 році. 

- Захід 2.3. Доповнити виконавців органами місцевого самоврядування, 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 2.5. Доповнити виконавців Установою «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» 

- Захід 3.1. Доповнити виконавців Чернівецькою обласною радою та 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 3.2. Доповнити виконавців Чернівецькою обласною радою та 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 3.3. викласти у редакції «Забезпечення участі делегацій області у 
проєктах та спільних заходах в рамках єврорегіональних, 
транскордонних та європейських ініціатив» 

- Захід 3.3. доповнити виконавців Установою «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» та органами місцевого самоврядування 

- Захід 3.4. виключити, кошти спрямувати на захід 3.5 
- Захід 3.5 (за новою нумерацією 3.4). Викласти у редакції «Участь у 

реалізації проєктів єврорегіональних, транскордонних та європейських 
ініціатив», фінансування визначити у розмірі 350 тис. грн.. у 2021 році 
(50 тис. грн.. перенести на фінансування заходу 5.1.) та у розмірі 400 
тис. грн. у 2022-2023 рр. залишити за обласним бюджетом, фінансування 
у розмірі 150 тис. грн. щороку віднести до коштів місцевих бюджетів 
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- Захід 3.5 (за новою нумерацією 3.4). Доповнити виконавців Установою 
«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» та органами 
місцевого самоврядування 

- Захід 4.1. Доповнити виконавців Установою «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» 

- Захід 4.2. Доповнити виконавців Чернівецькою обласною радою, 
органами місцевого самоврядування та Установою «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 4.2. розподілити орієнтовні обсяги фінансування між обласним та 
місцевими бюджетами 80 тис. грн. та 20 тис. грн. у 2021 році, 80 тис. 
грн. та 20 тис. грн. у 2022 році, 100 тис. грн. та 0 тис. грн. у 2023 році.  

- Захід 4.3. Доповнити виконавців структурними підрозділами ОДА, 
Чернівецькою обласною радою, органами місцевого самоврядування та 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 4.3. розподілити орієнтовні обсяги фінансування між обласним та 
місцевими бюджетами 40 тис. грн. та 10 тис. грн. у 2021 році, 35 тис. 
грн. та 15 тис. грн. у 2022 році, 45 тис. грн. та 5 тис. грн. у 2023 році. 

- Захід 4.4. викласти у редакції «Підготовка, проведення та участь у 
заходах програм сусідства ЄС 2021-2027 та Східного партнерства, 
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, 
Центральноєвропейської ініціативи, ініціативи із забезпечення сталого 
розвитку Європи – Європейської зеленої угоди, посткризових 
макропроєктів ЄС «Наступне покоління» і «Справедливий перехід», 
ініціативи Тримор’я (3SI)» 

- Захід 4.4. Доповнити виконавців структурними підрозділами ОДА, 
Чернівецькою обласною радою, органами місцевого самоврядування та 
Установою «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 

- Захід 4.4. розподілити орієнтовні обсяги фінансування між обласним та 
місцевими бюджетами 40 тис. грн. та 10 тис. грн. у 2021 році, 35 тис. 
грн. та 15 тис. грн. у 2022 році, 45 тис. грн. та 5 тис. грн. у 2023 році. 

- Бюджет заходу 5.2. у 2021 році збільшити до 100 тис. грн. за рахунок 
зменшення бюджету заходу 5.1. у 2021 році на 30 тис. грн. та зменшення 
бюджету 5.3. у 2021 році до 30 тис. грн. При цьому бюджет заходу 5.1. у 
2021 році встановити на рівні 80 тис. грн.. за рахунок зменшення 
бюджету заходу 3.5. (за новою нумерацією 3.4). 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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