
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 5 
засідання постійної комісії 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 
15:00 Каб. 335 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Гуйтор Микола Миколайович – перший заступник голови Чернівецької 
обласної ради. 
Дякова Анжела Анатоліївна –директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про звернення Буковинської митниці щодо продовження виконання 

робіт та відкриття пункту пропуску «Дяківці». 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги у 

Чернівецькій області у 2020 році та про участь Чернівецької області у 
міжнародних програмах у 2021 році. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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4. Про діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 2018-2020 роках. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про повторний розгляд звернення АОМС «Єврорегіон Карпати-

Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» щодо вступу до 
Асоціації. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про уточнення висновку постійної комісії з питань інвестицій, 

проектів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва від 
04.03.2021 №8/3 «Про виконання обласного бюджету за 2020 рік». 

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

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

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесення 
змін до обласного бюджету на 2021 рік. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Голова комісії Грушко Олексій Олександрович озвучив інформацію про 

потенційний конфлікт інтересів із зазначеного питання та про те ,що він не 
братиме участі в обговоренні та голосуванні. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Буковинської 
митниці щодо продовження виконання робіт та відкриття пункту пропуску 
«Дяківці». 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про реалізацію проєктів 
міжнародної технічної допомоги у Чернівецькій області у 2020 році та про 
участь Чернівецької області у міжнародних програмах у 2021 році. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
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Голова комісії Грушко Олексій Олександрович озвучив інформацію про 
потенційний конфлікт інтересів із зазначеного питання та про те ,що він не 
братиме участі у голосуванні за проєкт рішення. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про діяльність Єврорегіону 
«Верхній Прут» у 2018-2020 роках. 

   Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Голова комісії Грушко Олексій Олександрович озвучив інформацію про 

потенційний конфлікт інтересів із зазначеного питання та про те ,що він не 
братиме участі у голосуванні за проєкт рішення. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про повторний розгляд 
звернення АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція 
регіонального розвитку» щодо вступу до Асоціації. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про уточнення висновку 
постійної комісії з питань інвестицій, проектів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва від 04.03.2021 №8/3 «Про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік». 

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

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                  Олексій ГРУШКО 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Михайло ЖАР 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету на 2021 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Буковинської митниці 
щодо продовження виконання робіт та 
відкриття пункту пропуску «Дяківці» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Буковинської митниці щодо 
продовження виконання робіт та відкриття пункту пропуску «Дяківці», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Перенести розгляд зазначеного звернення на наступне засідання 

постійної комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва із врахуванням висновків юридичного та 
фінансового відділів виконавчого апарату обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про реалізацію проєктів міжнародної 
технічної допомоги у Чернівецькій 
області у 2020 році та про участь 
Чернівецької області у міжнародних 
програмах у 2021 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про реалізацію проєктів міжнародної технічної 
допомоги у Чернівецькій області у 2020 році та про участь Чернівецької області 
у міжнародних програмах у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Постійній комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва доопрацювати проєкт рішення «Про 
реалізацію проєктів технічної допомоги у Чернівецькій області у 2020 році та 
про участь Чернівецької області у міжнародних програмах у 2021 році» та 
розглянути на наступному засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про діяльність Єврорегіону «Верхній 
Прут» у 2018-2020 роках 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 
2018-2020 роках, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Постійній комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва доопрацювати проєкт рішення «Про 
діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 2018-2020 роках» та розглянути на 
наступному засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 5/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про повторний розгляд звернення 
АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – 
Карпатська агенція регіонального 
розвитку» щодо вступу до Асоціації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про повторний розгляд звернення АОМС 
«Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» 
щодо вступу до Асоціації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва від 04.03.2021 
№1.1/3, 1.2/3 залишити без змін. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 6/5 

 
29.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про уточнення висновку постійної 
комісії з питань інвестицій, проектів 
регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва від 
04.03.2021 №8/3 «Про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про уточнення висновку постійної комісії з 
питань інвестицій, проектів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 04.03.2021 №8/3 «Про виконання обласного бюджету за 
2020 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Викласти п.2 висновку від 04.03.2021 №8/3 у такій редакції:  

2. За наслідками розгляду проєкту рішення «Про виконання обласного бюджету 
за 2020 рік» на сесії обласної ради, зазначити у рішенні «Про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік» відсотковий показник виконання дохідної та 
видаткової частини бюджету. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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