УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ПРОТОКОЛ № 5
24 червня 2021 року

м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1

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

ПАВЛЮК Михайло Вікторович – заступник голови обласної ради;

КІНІЩУК Зоя Анатоліївна – начальник відділу фізичної культури та
спорту управління молоді та спорту обласної державної адміністрації;
ПОЛЬОВИЙ Павло Вікторович – начальник відділу управління
персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації;
ЧУКЛЯ Ілля Георгійович – в.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації;
ЧОРНИЙ Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації;
ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької
області на 2018-2021 роки».
Інформує: Кініщук Зоя Анатоліївна – начальник відділу фізичної
культури та спорту управління молоді та спорту обласної державної
адміністрації.
1

2. Про розгляд проєкту рішення «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради».
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про
Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної адміністрації та
Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві».
Інформує: Польовий Павло Вікторович – начальник відділу управління
персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації.
4. Про зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету
за І квартал 2021 року.
Інформує: Чукля Ілля Георгійович – в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
5. Про розгляд звернення Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання
обладнання для забезпечення функціонування STEAM- лабораторії, монтаж,
налаштування обладнання та організація проєктно-технологічної діяльності.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
6. Про розгляд звернення комунального закладу «Чернівецький
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете,1.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
7. Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали».
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
8. Про розгляд звернення Мамалигівської сільської ради щодо надання
субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020».
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
9. Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради щодо Виділення
коштів на співфінансування проєкту.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
10. Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній
платі, оплаті земельного податку, за транспортування газу та на капітальний
ремонт приміщень.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
11. Про розгляд звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА та
АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення
зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
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12. Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо виділення
коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня».
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
13. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
14. Про розгляд звернення Молодіжної ради при Чернівецькій обласній
державній адміністрації щодо фінансування премій Героїв Небесної Сотні
Василя Аксеніна та Олександра Щербанюка шляхом перерозподілу
фінансового ресурсу Регіональної програми молодіжної політики у
Чернівецькій області на 2021-2025 роки.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
15. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування Комплексної програми розвитку
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022
роки.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
16. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на
2020-2023 роки.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
17. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату
податку на землю.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
18. Про
розгляд
звернення
ОКНП
«Чернівецький
обласний
спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
19. Про розгляд звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
20. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення фондом оплати
праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
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21. Про розгляд звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії
22. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Комплексної програми розвитку сільського господарства Чернівецької області
на 2017-2022 роки».
Інформує: Бойчук Богдан Тарасович – в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
23. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Регіональної
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки».
Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
24. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2021 рік».
Інформує: Чукля Ілля Георгійович – в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
25. Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на
2021 рік для здійснення природоохоронних заходів.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії
26. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо виділення коштів на проведення робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт відділень ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр».
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії
27. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
щодо розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії
1. СЛУХАЛИ:
Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку фізичної
культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки.
ІНФОРМУЄ: Зоя КІНІЩУК – начальник відділу фізичної культури та
спорту управління молоді та спорту обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Павлюк М.В., Іліщук А.О., Шкурідін О.М., Кухарук
А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу фізичної культури та спорту
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Зої КІНІЩУК
про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку фізичної
культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки взяти до відома.
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 03.06.2021 № 4/6.
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3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.
2. СЛУХАЛИ:
Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради.
ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Іліщук А.О., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.
3.

СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про
Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної адміністрації та
Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві».
ІНФОРМУЄ: Павло ПОЛЬОВИЙ – начальник відділу управління
персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу управління персоналом та нагород
апарату обласної державної адміністрації Павла ПОЛЬОВОГО про Положення
про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної адміністрації
та Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.
4. СЛУХАЛИ:
Про зведений консолідований звіт про виконання обласного бюджету за
І квартал 2021 року.
ІНФОРМУЄ: Ілля ЧУКЛЯ – в.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Березовський М.М.,
Онофрей В.К.
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Іллі ЧУКЛІ про зведений консолідований звіт про виконання
обласного бюджету за І квартал 2021 року взяти до відома.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
5. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання
обладнання для забезпечення функціонування STEAM- лабораторії, монтаж,
налаштування обладнання та організація проєктно-технологічної діяльності.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання
обладнання для забезпечення функціонування STEAM- лабораторії, монтаж,
налаштування обладнання та організація проєктно-технологічної діяльності
взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення комунального Державного вищого
навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення
коштів на придбання обладнання для забезпечення функціонування STEAMлабораторії, монтаж, налаштування обладнання та організація проєктнотехнологічної діяльності.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
6. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення комунального закладу «Чернівецький обласний
навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення комунального закладу «Чернівецький
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
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проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1 взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення комунального закладу «Чернівецький
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
7. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.,
Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
8. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Мамалигівської сільської ради щодо надання
субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Павлюк М.В., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамалигівської сільської ради щодо надання
субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Мамалигівської сільської ради щодо
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надання субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по
програмі «Румунія-Україна 2014-2020».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
9. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради щодо Виділення
коштів на співфінансування проєкту.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Маковей А.Д., Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Карапчівської сільської ради щодо виділення
коштів на співфінансування проєкту взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Карапчівської сільської ради щодо
виділення коштів на співфінансування проєкту.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
10.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця»
щодо виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній платі, оплаті
земельного податку, за транспортування газу та на капітальний ремонт
приміщень.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Маковей А.Д.,
Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
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 по заробітній
платі, оплаті земельного податку, за транспортування газу та на капітальний
ремонт приміщень взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній
платі, оплаті земельного податку, за транспортування газу та на капітальний
ремонт приміщень.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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11.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА та АТ
«Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення зруйнованого
надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Іліщук А.О., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А., Онофрей В.К., Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА та
АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення
зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів взяти до
відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА
та АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення
зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
12.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо виділення коштів
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська лікарня».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Маковей А.Д.,
Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Сокирянської міської ради щодо виділення
коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Сокирянської міської ради щодо виділення
коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
13.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року.
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ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.,
Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
14.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Молодіжної ради при Чернівецькій обласній
державній адміністрації щодо фінансування премій Героїв Небесної Сотні
Василя Аксеніна та Олександра Щербанюка шляхом перерозподілу
фінансового ресурсу Регіональної програми молодіжної політики у
Чернівецькій області на 2021-2025 роки.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Молодіжної ради при Чернівецькій обласній
державній адміністрації щодо фінансування премій Героїв Небесної Сотні
Василя Аксеніна та Олександра Щербанюка шляхом перерозподілу
фінансового ресурсу Регіональної програми молодіжної політики у
Чернівецькій області на 2021-2025 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при підготовці
проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької
області на 2021 рік» передбачити додатково для Регіональної програми
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки кошти на
фінансування премій Героїв Небесної Сотні Василя Аксеніна та Олександра
Щербанюка в сумі 40,0 тис.грн.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
15.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування Комплексної програми розвитку
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022
роки.
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ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Маковей А.Д.,
Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування Комплексної програми розвитку
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки
взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку
Чернівецької області щодо додаткового фінансування Комплексної програми
розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 20212022 роки.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
16. СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на
2020-2023 роки.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Березовський М.М., Бортич Л.І., Павлюк М.В.,
Іліщук А.О., Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на
2020-2023 роки взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку
Чернівецької області щодо збільшення фінансування регіональної програми
фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області» на 2020-2023 роки.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
17.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою вул.
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Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання автомобіля
для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату податку на
землю.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Березовський М.М., Бортич Л.І., Павлюк М.В.,
Іліщук А.О., Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату
податку на землю взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату
податку на землю.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
18.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний спеціалізований
будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на покриття
заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за теплопостачання,
встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на покриття видатків
на відрядження.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний
спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний
спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
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теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
19.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Павлюк М.В., Маковей А.Д., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
20.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення фондом оплати
праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Маковей А.Д., Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення фондом оплати
праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Чернівецької обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення
фондом оплати праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги.
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За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
21.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
22.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022
роки».
ІНФОРМУЄ: Богдан БОЙЧУК – в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.,
Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації Богдана БОЙЧУКА про виконання у 2020
році Комплексної програми розвитку сільського господарства Чернівецької
області на 2017-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.
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23.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на
2020-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Олег ЧОРНИЙ – директор Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Березовський М.М.,
Павлюк М.В., Іліщук А.О., Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.,
Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про виконання Регіональної
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.

рік.

24.СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021

ІНФОРМУЄ: Ілля ЧУКЛЯ – в.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Маковей А.Д., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Онофрей В.К.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.
(Висновок комісії додається).
Результати голосування: «за» - 8.
25.СЛУХАЛИ:
Про звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення коштів з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік
для здійснення природоохоронних заходів.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на
2021 рік для здійснення природоохоронних заходів взяти до відома.
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2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Сторожинецької міської ради щодо
виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2021 рік для здійснення природоохоронних заходів.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
26.СЛУХАЛИ:
Про звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний
центр» щодо виділення коштів на проведення робіт по об’єкту «Капітальний
ремонт відділень ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний
центр».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо виділення коштів на проведення робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт відділень ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при підготовці
проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької
області на 2021 рік» передбачити додаткове гарантоване фінансування в сумі
5,0 млн. грн. для забезпечення виконання першочергових ремонтнобудівельних робіт.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
27.СЛУХАЛИ:
Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розміру кошторисної заробітної плати при визначенні
вартості будівництва взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати
відповідний проєкт рішення та подати його на розгляд чергової сесії обласної
ради.
(Рекомендації комісії додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

Секретар засідання постійної комісії

Лілія БОРТИЧ
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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 1/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту
Чернівецької області на 20182021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу фізичної
культури та спорту управління молоді та спорту обласної державної
адміністрації Зої КІНІЩУК про хід виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 20182021 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу фізичної культури та спорту
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Зої КІНІЩУК
про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку фізичної
культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки взяти до відома.
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 03.06.2021
№ 4/6.
3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 2/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної
ради»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ
про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 3/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Положення про Почесну
відзнаку (медаль) Чернівецької
обласної державної адміністрації та
Чернівецької обласної ради «400 років
Хотинській битві»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації
Павла ПОЛЬОВОГО про Положення про Почесну відзнаку (медаль)
Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради
«400 років Хотинській битві», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу управління персоналом та нагород
апарату обласної державної адміністрації Павла ПОЛЬОВОГО про Положення
про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної адміністрації
та Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про зведений консолідований
звіт про виконання обласного
бюджету за І квартал 2021 року
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про зведений
консолідований звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Іллі ЧУКЛІ про зведений консолідований звіт про виконання
обласного бюджету за І квартал 2021 року взяти до відома.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 5/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Державного вищого
навчального закладу «Чернівецький
політехнічний коледж» щодо виділення коштів
на придбання обладнання для забезпечення
функціонування STEAM-лабораторії, монтаж,
налаштування обладнання та організація
проєктно-технологічної діяльності
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Державного вищого
навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення
коштів на придбання обладнання для забезпечення функціонування STEAMлабораторії, монтаж, налаштування обладнання та організація проєктнотехнологічної діяльності, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання
обладнання для забезпечення функціонування STEAM- лабораторії, монтаж,
налаштування обладнання та організація проєктно-технологічної діяльності
взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення комунального Державного вищого
навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення
коштів на придбання обладнання для забезпечення функціонування STEAMлабораторії, монтаж, налаштування обладнання та організація проєктнотехнологічної діяльності.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 6/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення комунального закладу
«Чернівецький обласний навчальнореабілітаційний центр «Родина» щодо виділення
коштів на виготовлення проєктно-кошторисної
документації, проведення експертизи проєкту
реставраційних робіт з ремонту даху та
головного фасаду будівлі навчальнореабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення комунального закладу
«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо
виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації,
проведення експертизи проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та
головного фасаду будівлі навчально-реабілітаційного центру «Родина», по
вул.Гете, 1, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення комунального закладу «Чернівецький обласний
навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1 взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення комунального закладу «Чернівецький
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на
виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи
проєкту реставраційних робіт з ремонту даху та головного фасаду будівлі
навчально-реабілітаційного центру «Родина», по вул.Гете, 1.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення КНП «Чернівецький
обласний центр служби крові» щодо виділення
додаткових коштів на «Медикаменти та
перев’язувальні матеріали»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення КНП «Чернівецький
обласний центр служби крові» щодо виділення додаткових коштів на
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткових коштів на «Медикаменти та перев’язувальні
матеріали».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Мамалигівської
сільської ради щодо надання субвенції з
обласного бюджету на
співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамалигівської
сільської ради щодо надання субвенції з обласного бюджету на співфінансування
проєктів по програмі «Румунія-Україна 2014-2020», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Мамалигівської сільської ради щодо надання
субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Мамалигівської сільської ради щодо надання
субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів по програмі
«Румунія-Україна 2014-2020».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 9/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Карапчівської
сільської ради щодо виділення коштів
на співфінансування проєкту
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Карапчівської сільської
ради щодо виділення коштів на співфінансування проєкту, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Карапчівської сільської ради щодо виділення
коштів на співфінансування проєкту взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Карапчівської сільської ради щодо виділення
коштів на співфінансування проєкту.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 10/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення ЧОКП
«Бальнеологічний санаторій
«Брусниця» щодо виділення коштів на
погашення заборгованості по
заробітній платі, оплаті земельного
податку, за транспортування газу та на
капітальний ремонт приміщень
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 по заробітній платі, оплаті земельного податку, за
транспортування газу та на капітальний ремонт приміщень, 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 по заробітній платі, оплаті
земельного податку, за транспортування газу та на капітальний ремонт
приміщень взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній
платі, оплаті земельного податку, за транспортування газу та на капітальний
ремонт приміщень.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 11/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернень Вижницької
районної ради, Вижницької РДА та АТ
«Чернівцігаз» щодо виділення коштів
на ремонт та відновлення зруйнованого
надводного переходу газопроводу
Джурів-Банилів
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернень Вижницької районної
ради, Вижницької РДА та АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та
відновлення зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА та
АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення
зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернень Вижницької районної ради, Вижницької РДА
та АТ «Чернівцігаз» щодо виділення коштів на ремонт та відновлення
зруйнованого надводного переходу газопроводу Джурів-Банилів.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 12/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Сокирянської
міської ради щодо виділення коштів на
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Сокирянської міської
ради щодо виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП
«Сокирянська лікарня», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Сокирянської міської ради щодо виділення
коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня» взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Сокирянської міської ради щодо виділення
коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Сокирянська
лікарня».
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 13/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення
ОКНП «Чернівецький обласний
лікарсько-фізкультурний диспансер»
щодо відсутності фінансування на
заробітну плату працівників установи з
1 травня поточного року
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування
на заробітну плату працівників установи з 1 травня поточного року, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо відсутності фінансування на заробітну плату
працівників установи з 1 травня поточного року.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 14/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Молодіжної
ради при Чернівецькій обласній
державній адміністрації щодо
фінансування премій Героїв Небесної
Сотні Василя Аксеніна та Олександра
Щербанюка шляхом перерозподілу
фінансового ресурсу Регіональної
програми молодіжної політики у
Чернівецькій області на 2021-2025 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Молодіжної ради при
Чернівецькій обласній державній адміністрації щодо фінансування премій Героїв
Небесної Сотні Василя Аксеніна та Олександра Щербанюка шляхом
перерозподілу фінансового ресурсу Регіональної програми молодіжної політики
у Чернівецькій області на 2021-2025 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Молодіжної ради при Чернівецькій обласній
державній адміністрації щодо фінансування премій Героїв Небесної Сотні
Василя Аксеніна та Олександра Щербанюка шляхом перерозподілу фінансового
ресурсу Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на
2021-2025 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при підготовці
проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької
області на 2021 рік» передбачити додатково для Регіональної програми
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки кошти на
фінансування премій Героїв Небесної Сотні Василя Аксеніна та Олександра
Щербанюка в сумі 40,0 тис.грн.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 15/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Агенції
регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового
фінансування Комплексної програми
розвитку малого та середнього
підприємництва у Чернівецькій області
на 2021-2022 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального
розвитку Чернівецької області щодо додаткового фінансування Комплексної
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області
на 2021-2022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування Комплексної програми розвитку малого
та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки взяти до
відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування Комплексної програми розвитку малого
та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 16/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Агенції
регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування
регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція
регіонального розвитку Чернівецької
області» на 2020-2023 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального
розвитку Чернівецької області щодо збільшення фінансування регіональної
програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку
Чернівецької області» на 2020-2023 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на
2020-2023 роки взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо збільшення фінансування регіональної програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на
2020-2023 роки.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 17/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, утримання
персоналу охорони по підрозділу за адресою вул. Івана
Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної
команди та на оплату податку на землю
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття
заборгованості по заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу
за адресою вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій,
придбання автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та
на оплату податку на землю, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату
податку на землю взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. Івана Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання
автомобіля для здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату
податку на землю.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 18/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецький обласний спеціалізований
будинок дитини» щодо виділення додаткових
коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж
системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький
обласний спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів
на покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний
спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецький обласний
спеціалізований будинок дитини» щодо виділення додаткових коштів на
покриття заборгованості по заробітній платі, попередження боргу за
теплопостачання, встановлення та монтаж системи пожежної сигналізації та на
покриття видатків на відрядження.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 19/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Чернівецького
регіонального управління Державної
спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» щодо фінансування
обласних комплексних програм молодіжного
будівництва у 2021 році
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецького
регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо
фінансування обласних комплексних програм молодіжного будівництва у 2021
році, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Чернівецького регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо фінансування обласних
комплексних програм молодіжного будівництва у 2021 році.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 20/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Чернівецької
обласної організації профспілки працівників
охорони здоров’я щодо недостатнього
забезпечення фондом оплати праці закладів
вторинної спеціалізованої медичної допомоги
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецької обласної
організації профспілки працівників охорони здоров’я щодо недостатнього
забезпечення фондом оплати праці закладів вторинної спеціалізованої медичної
допомоги, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення фондом оплати
праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо недостатнього забезпечення фондом оплати
праці закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 21/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Новоселицької
міської ради щодо виділення коштів для
завершення будівництва залу для
фізкультурно-оздоровчих занять в с.Рокитне
Новоселицької територіальної громади
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Новоселицької міської
ради щодо виділення коштів для завершення будівництва залу для фізкультурнооздоровчих занять в с.Рокитне Новоселицької територіальної громади, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Новоселицької міської ради щодо виділення
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 22/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку сільського
господарства Чернівецької області на
2017-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Богдана
БОЙЧУКА про виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку
сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації Богдана БОЙЧУКА про виконання у 2020
році Комплексної програми розвитку сільського господарства Чернівецької
області на 2017-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 23/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про хід
виконання Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних
комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про
виконання 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 виконання Регіональної
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення на внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 24/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 25/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Сторожинецької
міської ради щодо виділення коштів з
обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2021 рік для
здійснення природоохоронних заходів
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Сторожинецької міської
ради щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2021 рік для здійснення природоохоронних заходів,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення
коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на
2021 рік для здійснення природоохоронних заходів взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Сторожинецької міської ради щодо
виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2021 рік для здійснення природоохоронних заходів.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 26/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення
ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо виділення
коштів на проведення робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт відділень
ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр» щодо виділення коштів на
проведення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт відділень ОКНП
«Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо виділення коштів на проведення робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт відділень ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації при підготовці
проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької
області на 2021 рік» передбачити додаткове гарантоване фінансування в сумі
5,0 млн. грн. для забезпечення виконання першочергових ремонтно-будівельних
робіт.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 27/5
24 червня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд листа Чернівецької обласної
державної адміністрації щодо розміру
кошторисної заробітної плати при
визначенні вартості будівництва
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розмір кошторисної заробітної
плати при визначенні вартості будівництва, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розміру кошторисної заробітної плати при визначенні
вартості будівництва взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати
відповідний проєкт рішення та подати його на розгляд чергової сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

