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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 
 

25 березня 2021 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 

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

Запрошені: 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 

обласної державної адміністрації; 
МІНТЯНСЬКИЙ Іларій Степанович – директор Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації; 
ГЛАДЮК Микола Дмитрович – директор Департаменту капітального 

будівництва, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації; 

ДУНАЄВСЬКИЙ Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 

ДЯКОВА Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації; 

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

САВІСЬКО Інна Анатоліївна – директор Чернівецького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

ЧОРНИЙ Олег Васильович – в.о. начальника служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації; 

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

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

ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради 

І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання заступників голови постійної комісії. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 09.02.2021 

№01.48/18-231. 
Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 

комунікацій обласної державної адміністрації. 
4. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 09.02.2021 

№01.55/18-232. 
Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 

комунікацій обласної державної адміністрації. 
5. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми 

розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 
роки». 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру 
кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на 2021 
рік». 

Інформує: Гладюк Микола Дмитрович – директор Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації. 

9. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 22.03.2021  
№ 01.12/18-513. 



3 

Інформує: Гладюк Микола Дмитрович – директор Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації. 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми розвитку 
архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2018-2020 роки». 

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

11. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки». 

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

12. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 18.02.2021 
№01.42/18-281. 

Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 

13. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 12.10.2020 
№01.42/18-2050. 

Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 

14. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки». 

Інформує: Савісько Інна Анатоліївна – в.о. начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації. 

15. Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
16. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Програми 

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

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

17. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання обласного бюджету за 
2020 рік». 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

18. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін обласного бюджету 
на 2021 рік». 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

19. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2019-
2020 роки». 
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Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

20. Про розгляд проєкту рішення «Про результати проведення у 2020 році 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року». 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

21. Про розгляд проєкту рішення «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

22. Про розгляд проєкту рішення «Про умови оплати праці заступника 
голови обласної ради». 

Інформує: Оксана Прохорова-Скрипа – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

23. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VІІI скликання». 

Інформує: Оксана Прохорова-Скрипа – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

24. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про 
постійні комісії Чернівецької обласної ради». 

Інформує: Оксана Прохорова-Скрипа – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

25. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету на 
2021 рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
26. Про розгляд проєкту рішення «Про план роботи Чернівецької 

обласної ради на 2021 рік». 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
27. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
Інформує: Гуйтор Микола Миколайович – перший заступник голови 

обласної ради. 
28. 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. 

29. 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. 
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30. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-
2022 роки». 

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

31. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 18.03.2021  
№ 01.25/18-501 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 16.03.2021 № 249-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
32. Про розгляд рішення Магальської сільської ради «Про внесення змін 

до рішення про Бюджет об’єднаної територіальної громади». 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про обрання заступників голови постійної комісії. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Михайло ПАВЛЮК.  
ВИРІШИЛИ: 
Обрати заступниками голови постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Михайловича та МАКОВЕЯ Андрія 
Дмитровича. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про обрання секретаря постійної комісії. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

БОРТИЧ Лілію Іванівну. 
(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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: Андрій МАКОВЕЙ. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення змін до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки» взяти до відома. 
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2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки» внести зміни наступні зміни: 

- п. 2.1. додатку 3 до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області на 2021-2023 роки викласти в новій редакції: 
Виготовлення та поширення тематичної поліграфічної продукції 
(просвітницьких, інформаційних матеріалів: постерів, флаєрів, брошур, 
листівок, візиток тощо). 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. При розгляді 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» внести наступні 
зміни: 

- п. 5.6. додатку 5 «Заходи з відзначення державних, знаменних і 
пам’ятних дат, тощо» Додатку 2 Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки викласти в такій редакції:  
5.6 
Виготовлення 
та поширення 
соціальної 
реклами з 
відзначення 
святкових 
заходів, 
пам’ятних 
дат та інших 
важливих 
подій області 
та держави 

Впродовж 
2021-2023 
років 

Департамент 
комунікацій 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Популяризація 
серед 
громадського 
державницьких 
поглядів, 
сприяння 
консолідації 
суспільства 

- п. 5.7. розділу 5 Додатку 2 вилучити. 
(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2018-2020 роки». 
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ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ - директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій МАКОВЕЙ, Олександр ШКУРІДІН. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2018-2020 роки» взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

6. 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: Андрій КУХАРУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про внесення змін 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. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

7. 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: Микола КАРЛІЙЧУК, Лілія БОРТИЧ. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО із зазначеного 
питання взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру 
кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на 2021 
рік». 
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ІНФОРМУЄ: Микола ГЛАДЮК - директор Департаменту капітального 
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Андрій МАКОВЕЙ, Микола КАРЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту капітального будівництва, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола 
ГЛАДЮКА із зазначеного питання взяти до відома. 

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

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

9. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 
22.03.2021 № 01.12/18-513. 

ІНФОРМУЄ: Микола ГЛАДЮК - директор Департаменту капітального 
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту капітального будівництва, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола 
ГЛАДЮК із зазначеного питання взяти до відома. 

2. При розгляді 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» внести зміни наступні зміни: 

- у преамбулі Проєкту рішення слова «від 12.06.2020 № 530-р «Про 
внесення змін до структури обласної державної адміністрації та від 10.07.2020 
№ 638-р «Про затвердження Положення про управління житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації» замінити словами «від 11.02.2021 № 145-р «Про внесення змін до 
структури обласної державної адміністрації та від 19.02.2021 №168-р «Про 
затвердження Положення про Департамент капітального будівництва, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації»; 

- п.п. 1.1. Проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Слова у тексті 
«Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації» 
замінити словами «Департамент капітального будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації» у відповідних відмінках. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми 
розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2018-
2020 роки». 

ІНФОРМУЄ: Микола РУБАНЕЦЬ - в.о. генерального директора – 
головного зберігача фондів Державного архіву Чернівецької області. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію в.о. генерального директора – головного зберігача фондів 
Державного архіву Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про виконання 
Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області 
на 2018-2020 роки взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2018-2020 роки». 

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

ВИСТУПИЛИ: Андрій КУХАРУК, Олександр ШКУРІДІН. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління цивільного захисту населення 

обласної державної адміністрації Олексія ГАЙДАЯ про виконання Комплексної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2018-2020 роки взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 
18.02.2021 №01.42/18-281. 

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

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Лілія БОРТИЧ, Андрій МАКОВЕЙ, 
Олександр ШКУРІДІН. 

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

державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про зміни до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки» взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки» внести запропоновані в листі обласною 
державною адміністрацією зміни. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 
12.10.2020 №01.42/18-2050. 
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ІНФОРМУЄ: Олег ЧОРНИЙ - директор Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Лілія БОРТИЧ, Іван ШЕВЧУК, Андрій МАКОВЕЙ. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про зміни до проєкту рішення «Про 
внесення змін до Положення про порядок складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану комунального медичного 
некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області» взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти протокольне рішення 
стосовно створення тимчасової контрольної комісії з вивчення питання щодо 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 
році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Інна САВІСЬКО - в.о. начальника Служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Іван ШЕВЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника Служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Інни САВІСЬКО про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання 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» - 10. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний 
санаторій «Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості взяти до 
відома. 

2. При затвердженні Регіональної програми із забезпечення повноважень 
щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021-2023 роки врахувати наступні зміни у додатку «Напрямки 
діяльності і заходи Регіональної програми»: 



11 

- Пункт 3 доповнити словами «проведення аудиторських досліджень 
діяльності комунальних підприємств». 

- Доповнити пунктом 5 наступного змісту «Фінансова підтримка 
комунальних підприємств, що перебувають у стадії реорганізації та ліквідації» 
та передбачити у 2021 році 600 тис.грн. 

3. Внести відповідні технічні правки в обсяги фінансового забезпечення 
програми. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році 
Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 
виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 
впровадження реформ на 2019-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Анатолій ІЛІЩУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання у 2020 році 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. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік». 

ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін 
обласного бюджету на 2021 рік». 

ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Микола КАРЛІЙЧУК, Іван ШЕВЧУК, Лілія БОРТИЧ, 
Андрій МАКОВЕЙ, Анатолій ІЛІЩУК.  
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ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін обласного бюджету на 2021 
рік взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2019-2020 роки». 

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

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олексій ГРУШКО, Олександр 
ШКУРІДІН.  

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

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про виконання 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2019-2020 роки взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про результати 
проведення у 2020 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року». 

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

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

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

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про результати 
проведення у 2020 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 
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ІНФОРМУЄ: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Олексій ГРУШКО, Лілія БОРТИЧ, Мірча 
МУНТЯН, Андрій КУХАРУК, Микола КАРЛІЙЧУК, Анатолій ІЛІЩУК, 
Олександр ШКУРІДІН, Андрій МАКОВЕЙ, Василь ОНОФРЕЙ.  

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

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про розгляд 
проєкту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» взяти до відома. 

2. Доповнити Додаток 3.3 до Програми розділом «Мета, основні завдання 
та заходи економічного і соціального розвитку Кам’янецької територіальної 
громади на 2021 рік» (додається). 

3. У Додатку 3.3 до Програми «Мета, основні завдання та заходи 
економічного і соціального розвитку Кельменецької селищної територіальної 
громади» доповнити: 

3.1. Завдання наступного змісту «Переобладнання приміщення 
Кельменецької ЦРА №27 за адресою вул.Бесарабська, 57 смт.Кельменці під 
Центр надання адміністративних послуг Кельменецької територіальної 
громади». 

3.2. Пункт 4.1.2 наступного змісту «Придбання рентгенологічної системи 
на 3 робочих місця для КМП «Кельменецька ЦРЛ» по вул.Сагайдачного, 75 
смт.Кельменці». 

4. У Додатку 3.3 до Програми «Мета, основні завдання та заходи 
економічного і соціального розвитку Путильської селищної територіальної 
громади» внести наступні зміни: 

4.1. У 3.1.2. замінити слова у «с.Рижа» на слова «на території Путильської 
селищної територіальної громади та центру смт.Путила». 

4.2. Доповнити 2.1.2 текстом наступного змісту «Відновлення роботи 
Путильської молочарні». 

4.3. Вилучити 5.1.4 «Капітальний ремонт приміщення Кисилицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів». 

4.4. Замінити пункт 5.1.1 наступним змістом «Добудова корпусу та 
спортивної зали Путильської гімназії з подальшим відкриттям на його базі 
ліцею».  

5. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 24.03.2021 № 7/4. 

6. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши вищезазначені зміни. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про умови оплати праці 
заступника голови обласної ради». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  



14 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ щодо умов оплати праці 
заступника голови обласної ради взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регламенту Чернівецької обласної ради VІІI скликання». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК, Лілія БОРТИЧ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про Регламент Чернівецької 
обласної ради VІІI скликання взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про Положення про постійні 
комісії Чернівецької обласної ради взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2021 рік. 

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

Івана ШЕВЧУКА про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2021 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2021 рік (додається). 

(Висновок комісії додається).  
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Результати голосування: «за» - 10. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2021 рік». 

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

Івана ШЕВЧУКА про план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік взяти 
до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про структуру та 
чисельність виконавчого апарату обласної ради». 

ІНФОРМУЄ: Микола ГУЙТОР - перший заступник голови обласної 
ради. 

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію першого заступника голови обласної ради Миколи 

ГУЙТОРА про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради 
взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

28. 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: Іван ШЕВЧУК, Андрій МАКОВЕЙ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО 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» взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
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29. 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, Лілія БОРТИЧ.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО 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» взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки». 

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

ВИСТУПИЛИ: Іван ШЕВЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрія 
МЕЛЬНИЧУКА про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки» взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 
31. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 

18.03.2021 № 01.25/18-501 «Про розгляд та погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 16.03.2021 № 249-р». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Олександр ШКУРІДІН, Анатолій ІЛІЩУК.  
ВИРІШИЛИ:  
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 16.03.2021 

№ 249-р «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2021 
рік». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
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32. СЛУХАЛИ: Про розгляд рішення Магальської сільської ради «Про 
внесення змін до рішення про Бюджет об’єднаної територіальної громади». 

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

Івана ШЕВЧУКА про розгляд рішення Магальської сільської ради «Про 
внесення змін до рішення про Бюджет об’єднаної територіальної громади» 
взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік» врахувати цільову субвенцію 
надану обласному бюджету з бюджету Магальської територіальної громади за 
рахунок залишку освітньої субвенції в сумі 2005229 грн. на покриття 
кредиторської заборгованості, яка утворилася у 2020 році, при будівництві 
школи у селі Рідківці та внести відповідні зміни в додатки 1, 3 та 4. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня» щодо клопотання перед Чернівецькою міською радою стосовно 
вирішення питання звільнення від сплати земельного податку обласних 
комунальних некомерційних підприємств. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
2. Про розгляд звернення Державної екологічної інспекції Карпатського 

округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд звернення Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на закупівлю та встановлення 
системи відеоспостереження. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні заходи. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
5. Про розгляд звернення Головного управління національної поліції в 

Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання автотранспорту для 
потреб поліцейських офіцерів громад. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
6. Про розгляд звернення Національної служби здоров’я України щодо 

виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» для придбання медичного обладнання. 

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

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
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капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
8. Про розгляд звернень щодо ремонту пошкодженого повінню у 2020 

році надводного переходу газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
9. Про розгляд звернень Сокирянської міської ради Дністровського 

району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
10. Про розгляд звернення Селятинської сільської ради щодо фінансового 

забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної середньої освіти 
Селятинської територіальної громади Вижницького району. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
11. Про розгляд звернення працівників первинної профспілкової 

організації ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
щодо фінансової підтримки колективу філармонії на поточний бюджетний рік. 

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

український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт. 

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

кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» 
на 2019-2021 роки у повному обсязі. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
14. Про розгляд звернення клубу творчої інтелігенції Вижниччини 

«Німчич» щодо матеріальної підтримки випуску книги «Відчайдушне життя» 
української поетеси Тамари СЕВЕРНЮК. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
15. Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Вадима 

РУССУ. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
16. Про розгляд звернення Головного управління ДПС у Чернівецькій 

області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу ОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-
консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
17. 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. 
18. Про розгляд звернення Буковинської митниці Державної митної 

служби України. 
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Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
19. Про розгляд звернень опорного закладу «Мигівський заклад середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти». 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
20. Про розгляд звернень Новодністровської міської ради. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
21. Про розгляд рішення Івано-Франківської обласної ради щодо 

забезпеченості коштами на утримання районних рад області. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
22. Про розгляд рішення Львівської обласної ради щодо відновлення 

фінансування з державного бюджету утримання невиробничих структур 
Українського товариства сліпих. 

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

ветеранів війни». 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
24. Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо фінансової 

підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення заходів на 
районному рівні. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
25. Про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» щодо 

фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний бюджетний 
рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня» щодо клопотання перед Чернівецькою міською радою 
стосовно вирішення питання звільнення від сплати земельного податку 
обласних комунальних некомерційних підприємств. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо клопотання перед Чернівецькою міською радою стосовно 
вирішення питання звільнення від сплати земельного податку обласних 
комунальних некомерційних підприємств взяти до відома. 

2. Надіслати у Чернівецьку міську раду для розгляду та відповідного 
реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» 
щодо вирішення питання звільнення від сплати земельного податку обласних 
комунальних некомерційних підприємств. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
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2. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державної екологічної інспекції 
Карпатського округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Державної екологічної інспекції Карпатського 
округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Державної екологічної інспекції 
Карпатського округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на 
закупівлю та встановлення системи відеоспостереження. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на закупівлю та встановлення 
системи відеоспостереження взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на закупівлю та 
встановлення системи відеоспостереження. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні 
заходи. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні заходи взяти 
до відома. 
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2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні заходи. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Головного управління 
національної поліції в Чернівецькій області щодо виділення коштів на 
придбання автотранспорту для потреб поліцейських офіцерів громад. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління національної поліції в 
Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання автотранспорту для 
потреб поліцейських офіцерів громад взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Головного управління національної поліції 
в Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання автотранспорту 
для потреб поліцейських офіцерів громад. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Національної служби здоров’я 
України щодо виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер» для придбання медичного обладнання. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Національної служби здоров’я України щодо 
виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» на придбання медичного обладнання для надання якісних та 
безпечних медичних послуг пацієнтам взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Національної служби здоров’я України 
щодо виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» на придбання медичного обладнання для надання якісних та 
безпечних медичних послуг пацієнтам. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо 
включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які 
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фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою 
проведення капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на 
балансі зазначеного освітнього закладу. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу, взяти до відома. 

2. Скерувати народному депутату України Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ 
звернення Вижницької районної ради щодо включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень щодо ремонту пошкодженого 
повінню у 2020 році надводного переходу газопроводу середнього тиску 
Джурів-Банилів. 

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

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень щодо ремонту пошкодженого повінню у 
2020 році надводного переходу газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення щодо ремонту пошкодженого повінню у 
2020 році надводного переходу газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень Сокирянської міської ради 
Дністровського району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році. 

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

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Сокирянської міської ради 
Дністровського району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Сокирянської міської ради Дністровського 
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району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Селятинської сільської ради щодо 
фінансового забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної 
середньої освіти Селятинської територіальної громади Вижницького району. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської ради щодо фінансового 
забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної середньої освіти 
Селятинської територіальної громади Вижницького району взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Селятинської сільської ради щодо 
фінансового забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної 
середньої освіти Селятинської територіальної громади Вижницького району. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення працівників первинної 
профспілкової організації ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу філармонії на поточний 
бюджетний рік. 

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

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

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення працівників первинної профспілкової 
організації ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
щодо фінансової підтримки колективу філармонії на поточний бюджетний рік. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» 
щодо виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт. 
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ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної 
програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо 
інфаркт» на 2019-2021 роки у повному обсязі. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» 
на 2019-2021 роки у повному обсязі взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» 
на 2019-2021 роки у повному обсязі. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення клубу творчої інтелігенції 
Вижниччини «Німчич» щодо матеріальної підтримки випуску книги 
«Відчайдушне життя» української поетеси Тамари СЕВЕРНЮК. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення клубу творчої інтелігенції Вижниччини 
«Німчич» щодо матеріальної підтримки випуску книги «Відчайдушне життя» 
української поетеси Тамари СЕВЕРНЮК взяти до відома. 
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2. Звернення клубу творчої інтелігенції Вижниччини «Німчич» щодо 
матеріальної підтримки випуску книги «Відчайдушне життя» української 
поетеси Тамари СЕВЕРНЮК надіслати обласній державній адміністрації з 
метою розгляду на експертній раді з питань підтримки книговидання. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутата обласної ради VІІІ 
скликання Вадима РУССУ. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Вадима 
РУССУ взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради VІІІ скликання 
Вадима РУССУ. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Головного управління ДПС у 
Чернівецькій області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу ОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-
консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр». 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління ДПС у Чернівецькій 
області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу ОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-
консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Головного управління ДПС у Чернівецькій 
області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу  

ОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-
консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр». 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
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17. 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. 
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. Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 24.03.2021 
№ 18/4. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Буковинської митниці Державної 
митної служби України. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Буковинської митниці Державної митної 
служби України взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Буковинської митниці Державної митної 
служби України. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень опорного закладу «Мигівський 
заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти». 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення опорного закладу «Мигівський заклад 
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» взяти до відома. 

2. Рекомендувати опорному закладу «Мигівський заклад середньої 
освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» звернутися до Берегометської 
селищної ради щодо виділення коштів на розробку проєктної документації для 
добудови корпусу «А» під дошкільну дитячу установу. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень Новодністровської міської ради. 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Новодністровської міської ради взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Новодністровської міської ради. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про розгляд рішення Івано-Франківської обласної ради 
щодо забезпеченості коштами на утримання районних рад області. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 
забезпеченості коштами на утримання районних рад області взяти до відома. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про розгляд рішення Львівської обласної ради щодо 
відновлення фінансування з державного бюджету утримання невиробничих 
структур Українського товариства сліпих. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Львівської обласної ради щодо відновлення 
фінансування з державного бюджету утримання невиробничих структур 
Українського товариства сліпих взяти до відома. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни». 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» взяти до відома. 

2. Довести до відома заявника про створення робочої групи з метою 
об’єктивного вивчення питання повноти та якості надання медичної допомоги 
учасникам бойових дій та членів їх сімей, ефективності функціонування 
підприємства. 

3. Узагальнюючу інформацію робочої групи надіслати заявнику після у 
термін до 15.05.2021. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
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24. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо 
фінансової підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення 
заходів на районному рівні. 

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

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо фінансової 
підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення заходів на 
районному рівні взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради щодо фінансової 
підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення заходів на 
районному рівні. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» 
щодо фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний 
бюджетний рік. 

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

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» 
щодо фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» щодо 
фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний бюджетний 
рік. 

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

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 
 
 
Секретар засідання постійної комісії Лілія БОРТИЧ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 1/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про обрання заступників голови 
постійної комісії 
 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо обрання БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Михайловича та 
МАКОВЕЯ Андрія Дмитровича заступниками голови постійної комісії з 
питань бюджету, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати заступниками голови постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Михайловича та МАКОВЕЯ Андрія 
Дмитровича. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про обрання секретаря 
постійної комісії 
 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо обрання БОРТИЧ Лілії Іванівни секретарем постійної комісії 
з питань бюджету, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

БОРТИЧ Лілію Іванівну. 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 3/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
09.02.2021 №01.48/18-231 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення 
змін до проєкту рішення «Про затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення змін до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки» взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки» внести зміни наступні зміни: 

- п. 2.1. додатку 3 до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області на 2021-2023 роки викласти в новій редакції: 
Виготовлення та поширення тематичної поліграфічної продукції 
(просвітницьких, інформаційних матеріалів: постерів, флаєрів, брошур, 
листівок, візиток тощо). 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ВИСНОВОК № 4/3 
 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
09.02.2021 №01.55/18-232 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення 
змін до 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», постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. При розгляді 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» внести наступні 
зміни: 

- п. 5.6. додатку 5 «Заходи з відзначення державних, знаменних і 
пам’ятних дат, тощо» Додатку 2 Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки викласти в такій редакції:  
5.6 
Виготовлення 
та поширення 
соціальної 
реклами з 
відзначення 
святкових 
заходів, 
пам’ятних 
дат та інших 
важливих 
подій області 
та держави 

Впродовж 
2021-2023 
років 

Департамент 
комунікацій 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Популяризація 
серед 
громадського 
державницьких 
поглядів, 
сприяння 
консолідації 
суспільства 

- п. 5.7. розділу 5 Додатку 2 вилучити. 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 5/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про виконання Регіональної 
програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької 
області на 2018-2020 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про розгляд 
проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2018-2020 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 № 6/3 

 

25 березня 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 внесення змін 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 внесення змін 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. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 7/3 

 

25 березня 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 інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО із зазначеного 
питання 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 № 8/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
встановлення розміру кошторисної 
заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації Микола ГЛАДЮКА про розгляд проєкту рішення «Про 
встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва на 2021 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту капітального будівництва, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола 
ГЛАДЮКА із зазначеного питання 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 № 9/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
22.03.2021 № 01.12/18-513 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації Микола ГЛАДЮК про внесення змін 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 директора Департаменту капітального будівництва, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола 
ГЛАДЮК із зазначеного питання взяти до відома. 

2. При розгляді 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» внести зміни наступні зміни: 

- у преамбулі Проєкту рішення слова «від 12.06.2020 № 530-р «Про 
внесення змін до структури обласної державної адміністрації та від 10.07.2020 
№ 638-р «Про затвердження Положення про управління житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації» замінити словами «від 11.02.2021 № 145-р «Про внесення змін до 
структури обласної державної адміністрації та від 19.02.2021 №168-р «Про 
затвердження Положення про Департамент капітального будівництва, 
містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації»; 

- п.п. 1.1. Проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Слова у 
тексті «Управління містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації» замінити словами «Департамент капітального будівництва, 
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації» у відповідних 
відмінках. 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 10/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Програми розвитку архівної 
справи в Державному архіві 
Чернівецької області на 2018-2020 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. генерального директора – 
головного зберігача фондів Державного архіву Чернівецької області Миколи 
РУБАНЦЯ про виконання Програми розвитку архівної справи в Державному 
архіві Чернівецької області на 2018-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. генерального директора – головного зберігача фондів 

Державного архіву Чернівецької області Миколи РУБАНЦЯ про виконання 
Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області 
на 2018-2020 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 № 11/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2018-2020 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія 
ГАЙДАЯ про виконання Комплексної програми розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління цивільного захисту населення 

обласної державної адміністрації Олексія ГАЙДАЯ про виконання Комплексної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2018-2020 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 № 12/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 18.02.2021 №01.42/18-281 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про зміни 
до проєкту рішення «Про затвердження Регіональної програми 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 зміни до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки» взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки» внести запропоновані в листі обласною 
державною адміністрацією зміни. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 13/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 12.10.2020 №01.42/18-2050 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про зміни 
до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про зміни до проєкту рішення «Про 
внесення змін до Положення про порядок складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану комунального медичного 
некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області» взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти протокольне рішення 
стосовно створення тимчасової контрольної комісії з вивчення питання щодо 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 14/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
хід виконання у 2020 році 
Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-
2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника Служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації Інни САВІСЬКО про розгляд 
проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника Служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Інни САВІСЬКО про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання 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 № 15/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ЧОКП 
«Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів 
на погашення заборгованості 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ЧОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця» щодо виділення коштів на погашення 
заборгованості, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» 
щодо виділення коштів на погашення заборгованості взяти до відома. 

2. При затвердженні Регіональної програми із забезпечення повноважень 
щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021-2023 роки врахувати наступні зміни у додатку «Напрямки 
діяльності і заходи Регіональної програми»: 

- Пункт 3 доповнити словами «проведення аудиторських досліджень 
діяльності комунальних підприємств». 

- Доповнити пунктом 5 наступного змісту «Фінансова підтримка 
комунальних підприємств, що перебувають у стадії реорганізації та ліквідації» 
та передбачити у 2021 році 600 тис.грн. 

3. Внести відповідні технічні правки в обсяги фінансового забезпечення 
програми. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 16/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2020 році Програми 
підвищення ефективності виконання 
повноважень органами виконавчої влади 
щодо реалізації державної регіональної 
політики та впровадження реформ на 
2019-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання у 
2020 році 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 директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання у 2020 році 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. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 17/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання обласного бюджету за 2020 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
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 № 18/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про внесення змін обласного 
бюджету на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення 
змін обласного бюджету на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін обласного бюджету на 2021 
рік 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 № 19/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 
2019-2020 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про виконання Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про виконання 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2019-2020 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 № 20/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
результати проведення у 2020 році 
моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про результати проведення у 2020 році моніторингу та 
оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про результати 
проведення у 2020 році моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року 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 № 21/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про розгляд проєкту рішення «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про розгляд 
проєкту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» взяти до відома. 

2. Доповнити Додаток 3.3 до Програми розділом «Мета, основні 
завдання та заходи економічного і соціального розвитку Кам’янецької 
територіальної громади на 2021 рік» (додається). 

3. У Додатку 3.3 до Програми «Мета, основні завдання та заходи 
економічного і соціального розвитку Кельменецької селищної територіальної 
громади» доповнити: 

3.1. Завдання наступного змісту «Переобладнання приміщення 
Кельменецької ЦРА №27 за адресою вул.Бесарабська, 57 смт.Кельменці під 
Центр надання адміністративних послуг Кельменецької територіальної 
громади». 

3.2. Пункт 4.1.2 наступного змісту «Придбання рентгенологічної 
системи на 3 робочих місця для КМП «Кельменецька ЦРЛ» по 
вул.Сагайдачного, 75 смт.Кельменці». 

4. У Додатку 3.3 до Програми «Мета, основні завдання та заходи 
економічного і соціального розвитку Путильської селищної територіальної 
громади» внести наступні зміни: 

4.1. У 3.1.2. замінити слова у «с.Рижа» на слова «на території 
Путильської селищної територіальної громади та центру смт.Путила». 



4.2. Доповнити 2.1.2 текстом наступного змісту «Відновлення роботи 
Путильської молочарні». 

4.3. Вилучити 5.1.4 «Капітальний ремонт приміщення Кисилицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів». 

4.4. Замінити пункт 5.1.1 наступним змістом «Добудова корпусу та 
спортивної зали Путильської гімназії з подальшим відкриттям на його базі 
ліцею».  

5. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 24.03.2021 № 7/4. 

6. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши вищезазначені зміни. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 22/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про умови оплати праці 
заступника голови обласної ради» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ 
щодо умов оплати праці заступника голови обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ щодо умов оплати праці 
заступника голови обласної ради 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 № 23/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VІІI 
скликання» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ 
про Регламент Чернівецької обласної ради VІІI скликання, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про Регламент Чернівецької 
обласної ради VІІI скликання взяти до відома. 

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

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 24/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про затвердження Положення 
про постійні комісії Чернівецької 
обласної ради» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ 
про Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про Положення про постійні 
комісії Чернівецької обласної ради 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 № 25/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету 
на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2021 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2021 рік (додається). 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 26/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік 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 № 27/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної 
ради» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 
обласної ради Миколи ГУЙТОРА про структуру та чисельність виконавчого 
апарату обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію першого заступника голови обласної ради Миколи 

ГУЙТОРА про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради 
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 № 28/3 

 

25 березня 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 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», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО 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» 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 № 29/3 

 

25 березня 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 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», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО 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» 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 № 30/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення 
змін до Регіональної програми профілактики 
правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи обласної державної 
адміністрації Андрія МЕЛЬНИЧУКА про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми профілактики правопорушень в 
Чернівецькій області на період 2020-2022 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації Андрія 
МЕЛЬНИЧУКА про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 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 № 31/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 18.03.2021 № 01.25/18-501 
«Про розгляд та погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 
16.03.2021 № 249-р» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 18.03.2021 № 01.25/18-501 «Про розгляд та 
погодження розпорядження обласної державної адміністрації від 16.03.2021 № 
249-р», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

16.03.2021 № 249-р «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного 
бюджету на 2021 рік». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 32/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд рішення Магальської сільської 
ради «Про внесення змін до рішення про 
Бюджет об’єднаної територіальної громади» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд рішення 
Магальської сільської ради «Про внесення змін до рішення про Бюджет 
об’єднаної територіальної громади», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд рішення Магальської сільської ради «Про 
внесення змін до рішення про Бюджет об’єднаної територіальної громади» 
взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік» врахувати цільову субвенцію 
надану обласному бюджету з бюджету Магальської територіальної громади за 
рахунок залишку освітньої субвенції в сумі 2005229 грн. на покриття 
кредиторської заборгованості, яка утворилася у 2020 році, при будівництві 
школи у селі Рідківці та внести відповідні зміни в додатки 1, 3 та 4. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 1/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо клопотання перед 
Чернівецькою міською радою стосовно 
вирішення питання звільнення від сплати 
земельного податку обласних комунальних 
некомерційних підприємств 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» щодо клопотання перед Чернівецькою міською 
радою стосовно вирішення питання звільнення від сплати земельного податку 
обласних комунальних некомерційних підприємств, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо клопотання перед Чернівецькою міською радою стосовно 
вирішення питання звільнення від сплати земельного податку обласних 
комунальних некомерційних підприємств взяти до відома. 

2. Надіслати у Чернівецьку міську раду для розгляду та відповідного 
реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» щодо 
вирішення питання звільнення від сплати земельного податку обласних 
комунальних некомерційних підприємств. 

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 № 2/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Державної 
екологічної інспекції Карпатського округу 
щодо виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища у 2021 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Державної екологічної 
інспекції Карпатського округу щодо виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Державної екологічної інспекції Карпатського 
округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Державної екологічної інспекції 
Карпатського округу щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році. 

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 № 3/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Вижницького 
коледжу прикладного мистецтва  
ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення 
коштів на закупівлю та встановлення 
системи відеоспостереження  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на 
закупівлю та встановлення системи відеоспостереження, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на закупівлю та встановлення 
системи відеоспостереження взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка щодо виділення коштів на закупівлю та 
встановлення системи відеоспостереження. 

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 № 4/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на 
першочергові протипожежні заходи 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» щодо виділення коштів на першочергові 
протипожежні заходи, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні заходи взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на першочергові протипожежні заходи. 

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 № 5/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Головного 
управління національної поліції в 
Чернівецькій області щодо виділення 
коштів на придбання автотранспорту 
для потреб поліцейських офіцерів 
громад 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління 
національної поліції в Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання 
автотранспорту для потреб поліцейських офіцерів громад, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління національної поліції в 
Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання автотранспорту для 
потреб поліцейських офіцерів громад взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Головного управління національної поліції в 
Чернівецькій області щодо виділення коштів на придбання автотранспорту для 
потреб поліцейських офіцерів громад. 

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 № 6/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Національної 
служби здоров’я України щодо 
виділення коштів ОКНП 
«Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер» для 
придбання медичного обладнання 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Національної служби 
здоров’я України щодо виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер» на придбання медичного обладнання для 
надання якісних та безпечних медичних послуг пацієнтам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Національної служби здоров’я України щодо 
виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» на придбання медичного обладнання для надання якісних та 
безпечних медичних послуг пацієнтам взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Національної служби здоров’я України щодо 
виділення коштів ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» на придбання медичного обладнання для надання якісних та 
безпечних медичних послуг пацієнтам. 

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 № 7/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім.І.Діяконюка до об’єктів, які 
фінансуються з Державного фонду 
регіонального розвитку у 2021 році, з метою 
проведення капітального ремонту 
приміщення старої школи, що знаходиться 
на балансі зазначеного освітнього закладу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної 
ради щодо включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до 
об’єктів, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку у 2021 
році, з метою проведення капітального ремонту приміщення старої школи, що 
знаходиться на балансі зазначеного освітнього закладу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу, взяти до відома. 

2. Скерувати народному депутату України Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ 
звернення Вижницької районної ради щодо включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій.  
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень щодо ремонту 
пошкодженого повінню у 2020 році 
надводного переходу газопроводу 
середнього тиску Джурів-Банилів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень щодо ремонту 
пошкодженого повінню у 2020 році надводного переходу газопроводу 
середнього тиску Джурів-Банилів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень щодо ремонту пошкодженого повінню у 
2020 році надводного переходу газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення щодо ремонту пошкодженого повінню у 2020 
році надводного переходу газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів. 

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 № 9/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень Сокирянської 
міської ради Дністровського району щодо 
виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища у 2021 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Сокирянської 
міської ради Дністровського району щодо виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Сокирянської міської ради 
Дністровського району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Сокирянської міської ради Дністровського 
району щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році. 

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 № 10/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Селятинської 
сільської ради щодо фінансового 
забезпечення освітньої субвенції для 
потреб закладів загальної середньої 
освіти Селятинської територіальної 
громади Вижницького району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської 
ради щодо фінансового забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів 
загальної середньої освіти Селятинської територіальної громади Вижницького 
району, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської ради щодо фінансового 
забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної середньої освіти 
Селятинської територіальної громади Вижницького району взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Селятинської сільської ради щодо 
фінансового забезпечення освітньої субвенції для потреб закладів загальної 
середньої освіти Селятинської територіальної громади Вижницького району. 

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 № 11/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення працівників 
первинної профспілкової організації 
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 працівників первинної 
профспілкової організації 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 працівників первинної профспілкової 
організації ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо 
фінансової підтримки колективу філармонії на поточний бюджетний рік взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення працівників первинної профспілкової 
організації ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо 
фінансової підтримки колективу філармонії на поточний бюджетний рік. 

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 № 12/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КП 
«Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний 
театр імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження 
ремонтно-реставраційних робіт 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення КП «Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги 
Кобилянської» щодо виділення коштів на продовження ремонтно-
реставраційних робіт, 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 імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» щодо 
виділення коштів на продовження ремонтно-реставраційних робіт. 

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 № 13/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр» щодо 
фінансування заходів Регіональної 
програми запобігання та лікування 
серцево-судинних захворювань 
«Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 
роки у повному обсязі  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр» щодо фінансування заходів 
Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань 
«Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 роки у повному обсязі, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 
2019-2021 роки у повному обсязі взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр» щодо фінансування заходів Регіональної програми 
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 
2019-2021 роки у повному обсязі. 

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 № 14/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення клубу творчої 
інтелігенції Вижниччини «Німчич» 
щодо матеріальної підтримки випуску 
книги «Відчайдушне життя» 
української поетеси Тамари 
СЕВЕРНЮК  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення клубу творчої 
інтелігенції Вижниччини «Німчич» щодо матеріальної підтримки випуску книги 
«Відчайдушне життя» української поетеси Тамари СЕВЕРНЮК, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення клубу творчої інтелігенції Вижниччини 
«Німчич» щодо матеріальної підтримки випуску книги «Відчайдушне життя» 
української поетеси Тамари СЕВЕРНЮК взяти до відома. 

2. Звернення клубу творчої інтелігенції Вижниччини «Німчич» щодо 
матеріальної підтримки випуску книги «Відчайдушне життя» української 
поетеси Тамари СЕВЕРНЮК надіслати обласній державній адміністрації з 
метою розгляду на експертній раді з питань підтримки книговидання. 

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 № 15/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата 
обласної ради VІІІ скликання 
Вадима РУССУ  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради 
VІІІ скликання Вадима РУССУ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради VІІІ скликання Вадима 
РУССУ взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради VІІІ скликання 
Вадима РУССУ. 

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 № 16/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Головного управління 
ДПС у Чернівецькій області щодо виділення 
коштів на сплату податкового боргу ОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП 
«Інформаційно-консультативний центр» та 
ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління 
ДПС у Чернівецькій області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу 
ОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-
консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління ДПС у Чернівецькій 
області щодо виділення коштів на сплату податкового боргу ОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП «Інформаційно-консультативний 
центр» та ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Головного управління ДПС у 
Чернівецькій області щодо виділення коштів на сплату 
податкового боргу  
ОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця», ОКП 
«інформаційно-консультативний центр» та ОКНП «Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр». 

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 № 17/3  

 

25 березня 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. Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 24.03.2021 
№ 18/4. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 18/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
Буковинської митниці 
Державної митної служби 
України  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Буковинської митниці 
Державної митної служби України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Буковинської митниці Державної митної 
служби України взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Буковинської митниці Державної митної 
служби України. 

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 № 19/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень опорного 
закладу «Мигівський заклад 
середньої освіти І-ІІІ ступенів – 
заклад дошкільної освіти» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень опорного закладу 
«Мигівський заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення опорного закладу «Мигівський заклад середньої 
освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» взяти до відома. 

2. Рекомендувати опорному закладу «Мигівський заклад середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» звернутися до Берегометської 
селищної ради щодо виділення коштів на розробку проєктної документації для 
добудови корпусу «А» під дошкільну дитячу установу. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 20/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень 
Новодністровської міської ради 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень 
Новодністровської міської ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Новодністровської міської ради взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Новодністровської міської ради. 

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 № 21/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд рішення Івано-
Франківської обласної ради щодо 
забезпеченості коштами на 
утримання районних рад області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Івано-
Франківської обласної ради щодо забезпеченості коштами на утримання 
районних рад області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 
забезпеченості коштами на утримання районних рад області взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 22/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд рішення Львівської 
обласної ради щодо відновлення 
фінансування з державного бюджету 
утримання невиробничих структур 
Українського товариства сліпих 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Львівської 
обласної ради щодо відновлення фінансування з державного бюджету утримання 
невиробничих структур Українського товариства сліпих, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Львівської обласної ради щодо відновлення 
фінансування з державного бюджету утримання невиробничих структур 
Українського товариства сліпих взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 23/3  

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» взяти до відома. 

2. Довести до відома заявника про створення робочої групи з метою 
об’єктивного вивчення питання повноти та якості надання медичної допомоги 
учасникам бойових дій та членів їх сімей, ефективності функціонування 
підприємства. 

3. Узагальнюючу інформацію робочої групи надіслати заявнику після у 
термін до 15.05.2021. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 24/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради щодо фінансової підтримки 
розвитку спорту та фізичної культури та 
для проведення заходів на районному рівні 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної 
ради щодо фінансової підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для 
проведення заходів на районному рівні, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо фінансової 
підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення заходів на 
районному рівні взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради щодо фінансової 
підтримки розвитку спорту та фізичної культури та для проведення заходів на 
районному рівні. 

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 № 25/3 

 

25 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення  
КНП «Герцаївська міська лікарня» 
щодо фінансової підтримки 
функціонування підприємства на 
поточний бюджетний рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП 
«Герцаївська міська лікарня» щодо фінансової підтримки функціонування 
підприємства на поточний бюджетний рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» 
щодо фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» щодо 
фінансової підтримки функціонування підприємства на поточний бюджетний 
рік. 

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