УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ПРОТОКОЛ № 8
14 вересня 2021 року

м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1

Присутні:
ШЕВЧУК Іван Васильович - голова постійної комісії;
БЕРЕЗОВСЬКИЙ Михайло Михайлович - заступник голови постійної комісії;
БОРТИЧ Лілія Іванівна - секретар постійної комісії;
АНДРЮК Андрій Васильович;
ІЛІЩУК Анатолій Олексійович;
КАРЛІЙЧУК Микола Миколайович;
КУХАРУК Андрій Анатолійович;
ШКУРІДІН Олександр Миколайович.
Відсутні:
МАКОВЕЙ Андрій Дмитрович - заступник голови постійної комісії;
МУНТЯН Мірча Іванович;
ОНОФРЕЙ Василь Костянтинович.
Присутні:
ГУЙТОР Микола Миколайович – перший заступник голови обласної ради;
ПАВЛЮК Михайло Вікторович – заступник голови обласної ради;
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації;
ЧОРНИЙ Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації;
БУЛАВКА Тетяна Миколаївна – заступник начальника Головного управління
ДПС у Чернівецькій області;
ГЛАДЮК Микола Дмитрович – директор Департаменту капітального
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації;
ЛЕВЧЕНКО Олександр Анатолійович – начальник управління житловокомунального господарства обласної державної адміністрації;
МЕЛЬНИЧУК Андрій Михайлович – завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації;
БОЙЧУК Богдан Тарасович – в.о. начальника управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації;
БОСТАН Світлана Іванівна – директор Чернівецького обласного центру
соціальних служб;
ЖИРЯДА Марія Леонівна – в.о. директора Департаменту комунікацій
обласної державної адміністрації;
МАРЧУК Христина Василівна – заступник директора Департаменту –
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начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації;
ВИКЛЮК Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління культури
обласної державної адміністрації;
ГЕШКО Іван Тарасович – начальник управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації;
АНДРІЄВА Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації;
САВЧУК Андрій Іванович – в.о начальника управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації;
ПЕРІУС Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації;
ФЕДОРУК Анатолій Іванович – директор комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»;
ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради.
І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми щодо покращення обслуговування платників податків Чернівецької
області на 2021-2025 роки».
Інформує: Булавка Тетяна Миколаївна – заступник начальника
Головного управління ДПС у Чернівецькій області.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 20202022 роки».
Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони
здоров’я.
3. Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
4. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2021 рік».
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного
бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки»
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
6. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру
кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге
півріччя 2021 року».
Інформує: Гладюк Микола Дмитрович – директор Департаменту
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації.
7. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням
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співвласників
багатоквартирних
будинків
та
житлово-будівельним
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності
на 2020-2022 роки».
Інформує: Левченко Олександр Анатолійович – начальник управління
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
8. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на
період 2020-2022 роки».
Інформує: Мельничук Андрій Михайлович – завідувач сектору взаємодії
з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної
державної адміністрації.
9. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 20202022 роки».
Інформує: Мельничук Андрій Михайлович – завідувач сектору взаємодії
з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної
державної адміністрації.
10. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Комплексної
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році».
Інформує: Бойчук Богдан Тарасович – в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
11. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки».
Інформує: Бостан Світлана Іванівна – директор Чернівецького
обласного центру соціальних служб.
12. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких,
інших заходів на 2016-2020 роки».
Інформує: Жиряда Марія Леонівна – в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації.
13. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 20172020 роки».
Інформує: Жиряда Марія Леонівна – в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації.
14. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на
2021-2023 роки».
Інформують: Грушко Олексій Олександрович – т.в.о. директора Агенції
регіонального розвитку Чернівецької області;
Жиряда Марія Леонівна – в.о. директора Департаменту комунікацій
обласної державної адміністрації.
15. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік».
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Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації.
16. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання комплексної Програми
розвитку туризму в Чернівецькій області за 2016-2020 роки (зі змінами)».
Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації.
17. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки».
Інформує: Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації.
18. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької
області на 2018-2022 роки».
Інформує: Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації.
19. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 20162020 роки».
Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та
спорту обласної державної адміністрації.
20. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки».
Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та
спорту обласної державної адміністрації.
21. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх
сімей на 2020-2022 роки».
Інформує: Андрієва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
22. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки».
Інформує: Андрієва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
23. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки».
Інформує: Андрієва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
24. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2021-2023 роки».
4

Інформує: Андрієва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
25. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у
Чернівецькій області на 2019-2021 роки».
Інформує: Савчук Андрій Іванович – в.о начальника управління екології
та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
26. Про розгляд проєкту рішення «Про Перелік природоохоронних
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2021 році за рахунок залишку коштів станом на
01.01.2021».
Інформує: Савчук Андрій Іванович – в.о начальника управління екології
та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
27. Про розгляд проєкту рішення «Про Перелік природоохоронних
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в 2021 році».
Інформує: Савчук Андрій Іванович – в.о начальника управління екології
та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
28. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки».
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
29. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки».
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
30. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
31. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки».
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації.
32. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки».
Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» .
33. Про розгляд звернення комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
внесення змін до Регіональної програми розвитку комунального підприємства
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«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2019-2021 роки».
Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
34. Про розгляд клопотання комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2022-2024 роки.
Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
35. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо забезпеченості закладів другого
спеціалізованого рівня медичної допомоги фондом оплати праці.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
36. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо покращення фінансового стану
Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
37. Про розгляд звернення обласної бази спеціального медичного
постачання щодо забезпечення фінансування на оплату праці працівників.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
38. Про розгляд звернення Банилівської сільської ради Вижницького
району щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення
термоізоляції та перекриття Банилівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Діяконюка
та капітальний ремонт приміщення для розміщення амбулаторії сімейної
медицини у с.Коритне.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
39. Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення коштів для закупівлі мікроавтобуса.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
40. Про розгляд звернення Новодністровської міської ради щодо
фінансової підтримки міської громади.
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії.
1. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми щодо покращення обслуговування платників податків Чернівецької
області на 2021-2025 роки».
ІНФОРМУЄ: Тетяна БУЛАВКА - заступник начальника Головного
управління ДПС у Чернівецькій області.
ВИСТУПИЛИ: Іліщук А.О., Березовський М.М., Шевчук І.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 1/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
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2. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 20202022 роки».
ІНФОРМУЄ: Олег ЧОРНИЙ - директор Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Іліщук А.О., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 2/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
СЛУХАЛИ:
Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року.
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Березовський М.М., Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 3/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
3.

4. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік».
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О.,
Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Березовський М.М., Карлійчук М.М.,
Гуйтор М.М., Грушко О.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 4/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
5. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету
Чернівецької області на 2022-2024 роки».
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА - директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Березовський М.М., Шкурідін
О.М., Кухарук А.А., Шевчук І.В., Іліщук А.О., Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 5/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
6. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру кошторисної
заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге півріччя 2021
року».
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ІНФОРМУЄ: Микола ГЛАДЮК - директор Департаменту капітального
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.,
Шевчук І.В., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 6/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
7. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням
співвласників
багатоквартирних
будинків
та
житлово-будівельним
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності
на 2020-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Олександр ЛЕВЧЕНКО - начальник управління житловокомунального господарства обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Павлюк М.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 7/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
8. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період
2020-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Андрій МЕЛЬНИЧУК - завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 8/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
9. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 20202022 роки».
ІНФОРМУЄ: Андрій МЕЛЬНИЧУК - завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Іліщук А.О., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 9/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
10.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Комплексної програми
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році».
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ІНФОРМУЄ: Богдан БОЙЧУК - в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 10/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
11.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році регіональної
програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на
2017-2021 роки».
ІНФОРМУЄ: Світлана БОСТАН - директор Чернівецького обласного
центру соціальних служб.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 11/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
12.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких,
інших заходів на 2016-2020 роки».
ІНФОРМУЄ: Марія ЖИРЯДА - в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.А., Шевчук І.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 12/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
13.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на
2017-2020 роки».
ІНФОРМУЄ: Марія ЖИРЯДА - в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 13/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
14.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на
2021-2023 роки».
ІНФОРМУЄ: Іван Марія ЖИРЯДА - в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації.
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ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Кухарук А.А., Грушко О.О., Шевчук І.В.,
Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 14/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
15.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік».
ІНФОРМУЄ: Христина МАРЧУК - заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Павлюк М.В., Іліщук А.О., Шкурідін О.М.,
Кухарук А.АШевчук І.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 15/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
16. СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання комплексної Програми
розвитку туризму в Чернівецькій області за 2016-2020 роки (зі змінами)».
ІНФОРМУЄ: Христина МАРЧУК - заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Березовський М.М., Бортич Л.І., Павлюк М.В.,
Іліщук А.О., Шкурідін О.М., Кухарук А.АШевчук І.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 16/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
17.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної
програми розвитку культури на 2020-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Світлана ВИКЛЮК - в.о. начальника управління культури
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Іліщук А.О., Шкурідін О.М., Шевчук І.В.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 17/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
18.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької
області на 2018-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Світлана ВИКЛЮК - в.о. начальника управління культури
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Шевчук І.В., Грушко О.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 18/8 (додається).
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Результати голосування: «за» - 8.
19.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 20162020 роки».
ІНФОРМУЄ: Іван ГЕШКО - начальник управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Шевчук І.В., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 19/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
20.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки».
ІНФОРМУЄ: Іван ГЕШКО - начальник управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 20/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
21.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх
сімей на 2020-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Ольга АНДРІЇВА - в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Грушко О.О., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 21/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
22.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки».
ІНФОРМУЄ: Ольга АНДРІЇВА - в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 22/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
23.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки».
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ІНФОРМУЄ: Ольга АНДРІЇВА - в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Березовський М.М.,
Павлюк М.В., Іліщук А.О., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 23/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
24.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2021-2023 роки».
ІНФОРМУЄ: Ольга АНДРІЇВА - в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 24/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
25.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у
Чернівецькій області на 2019-2021 роки».
ІНФОРМУЄ: Андрій САВЧУК - в.о. начальника управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Шкурідін О.М., Грушко О.О, Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 25/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
26.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про Перелік природоохоронних заходів
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2021 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021».
ІНФОРМУЄ: Андрій САВЧУК - в.о. начальника управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Шкурідін О.М., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 26/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
27.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про Перелік природоохоронних заходів
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2021 році».
ІНФОРМУЄ: Андрій САВЧУК - в.о. начальника управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Шевчук І.В., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
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Висновок постійної комісії № 27/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
28.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Надія ПЕРІУС - в.о. директора Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Бортич Л.І., Шевчук І.В., Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 28/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
29.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 20182022 роки».
ІНФОРМУЄ: Надія ПЕРІУС - в.о. директора Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Шевчук І.В., Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 29/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
30.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки».
ІНФОРМУЄ: Надія ПЕРІУС - в.о. директора Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Шевчук І.В., Іліщук А.О., Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 30/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
31.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки».
ІНФОРМУЄ: Надія ПЕРІУС - в.о. директора Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Бортич Л.І., Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 31/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
32.СЛУХАЛИ:
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки».
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ІНФОРМУЄ: Анатолій ФЕДОРУК - директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Шкурідін О.М., Березовський М.М.,
Бортич Л.І., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 32/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
33.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
внесення змін до Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2019-2021 роки».
ІНФОРМУЄ: Анатолій ФЕДОРУК - директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Кухарук А.А., Шкурідін О.М., Бортич Л.І.,
Березовський М.М.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 33/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
34.СЛУХАЛИ:
Про розгляд клопотання комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2022-2024 роки.
ІНФОРМУЄ: Анатолій ФЕДОРУК - директор комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад».
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В., Березовський М.М., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Висновок постійної комісії № 34/8 (додається).
Результати голосування: «за» - 8.
35.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо забезпеченості закладів другого
спеціалізованого рівня медичної допомоги фондом оплати праці.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Кухарук А.А., Іліщук А.О., Грушко О.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 35/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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36.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я щодо покращення фінансового стану
Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 36/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
37.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення обласної бази спеціального медичного постачання
щодо забезпечення фінансування на оплату праці працівників.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 37/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
38.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Банилівської сільської ради Вижницького району
щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення термоізоляції та
перекриття Банилівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Діяконюка та капітальний
ремонт приміщення для розміщення амбулаторії сімейної медицини у
с.Коритне.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 38/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
39.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення коштів для закупівлі мікроавтобуса.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Кухарук А.А.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 39/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
40.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Новодністровської міської ради щодо фінансової
підтримки міської громади.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 40/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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41.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Головного управління ДПС у Чернівецькій
області стосовно фінансування Регіональної програми щодо покращення
обслуговування платників податків Чернівецької області на 2021-2025 роки.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 41/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
42.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Недобоївської сільської ради Дністровського
району щодо виділення коштів на закупівлю інвентарю, обладнання, меблів та
благоустрою території дитячого садочка села Недобоївці.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 42/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
43.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Львівської обласної ради щодо підтримки
ініціативи з питань оплати комунальних послуг закладом вищої освіти за
користування приміщеннями клінічних баз закладів охорони здоров’я.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 43/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
44.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча лікарня»
щодо виділення коштів на придбання канцелярських товарів та нарахування
матеріального заохочення працівників для забезпечення безперебійного
надання медичної допомоги дітям
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 44/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
45.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення громадської організації «Футбольно-спортивний
клуб «Буковина» щодо надання фінансової підтримки клубу.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 45/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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46.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Путильської селищної ради щодо покращення
стану доріг та виділення коштів на утримання та ремонт комунальних об’єктів.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 46/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
47.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернень Банилівської сільської ради Вижницького району
щодо виділення коштів на ремонт частини пошкодженого повінню 2020 року
надводного газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 47/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
48.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного комунального
підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» щодо перегляду
розрахунку вартості сірководневої води, яка продається ПСП «Мамаєвське».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Прохорова-Скрипа О.С.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 48/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
49.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня» щодо
виділення коштів для придбання автоматичного перемикального комутаційного
обладнання.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 49/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
50.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо фінансової підтримки підприємства.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 50/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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51.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Магальського дитячого будинку-інтернату щодо
виділення коштів на заробітну плату працівників.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 51/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
52.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення депутата Чернівецької районної ради VІІІ
скликання Петра ПАНЧУКА щодо здачі в експлуатації Кам’янської школи.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Панчук П.В.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 52/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
53.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Головного управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області щодо погашення наявної заборгованості з платежів до
бюджету Пенсійного фонду ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Кухарук А.А., Іліщук А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 53/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
54.СЛУХАЛИ:
Про розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» щодо фінансової підтримки підприємств.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 54/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
55.СЛУХАЛИ:
Про розгляд колективного звернення прибиральниць службових
приміщень по вул. Грушевського, 1 щодо заборгованості із заробітної плати.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 55/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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56.СЛУХАЛИ:
Про розгляд колективного звернення робочої групи ОДПТС «Садгора»
щодо підтримки та схвалення Концепції Державної соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М., Карлійчук М.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 56/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
57.СЛУХАЛИ:
Про розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька дитяча
клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та доплат
працівникам.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 57/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
58.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Локачинської селищної ради Волинської області
щодо зміни принципів в розподілі субвенції на соціально-економічний розвиток
територій.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І., Прохорова-Скрипа О.С.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 58/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
59.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо виділення коштів для створення обласного туристичноінформаційного центру.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Грушко О.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 59/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
60.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької
області щодо додаткового фінансування заходів Програми фінансової
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Грушко О.О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 60/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
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61.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Херсонської обласної ради щодо здійснення
невідкладних заходів із забезпечення фінансової спроможності районних рад.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Кухарук А.А., Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 61/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
62.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення Сокирянського вищого професійного училища
щодо спів фінансування на створення Навчально-практичного центру
сільськогосподарського спрямування «Агроцентр».
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Бортич Л.І.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 62/8 (додаються).
Результати голосування: «за» - 8.
63.СЛУХАЛИ:
Про розгляд звернення депутата обласної ради Василя КАГЛЯНЧУКА
щодо виділення коштів на фінансування заходів з підготовки та проведення у
2021 році Чемпіонатів і Кубків України зі спортивно-технічних видів спорту у
Чернівецькій області.
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Шкурідін О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендації постійної комісії № 63/8 (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 № 1/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про внесення змін до
Регіональної програми щодо
покращення обслуговування
платників податків Чернівецької
області на 2021-2025 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
Головного управління ДПС у Чернівецькій області Тетяни БУЛАВКИ про
внесення змін до Регіональної програми щодо покращення обслуговування
платників податків Чернівецької області на 2021-2025 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника Головного управління ДПС у
Чернівецькій області Тетяни БУЛАВКИ про внесення змін до Регіональної
програми щодо покращення обслуговування платників податків Чернівецької
області на 2021-2025 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 2/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про внесення змін до
Регіональної програми 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
внесення змін до Регіональної програми 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 внесення змін до Регіональної
програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 20202022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 3/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про виконання обласного
бюджету за І півріччя 2021 року
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання
обласного бюджету за І півріччя 2021 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за І
півріччя 2021 року взяти до відома.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 4/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на
2021 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення
змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік взяти до відома.
2. Внести до проєкту рішення запропоновані обласною державною
адміністрацією зміни від 10.09.2021 року № 01.25/18-1547 та від 14.09.2021
року № 01.41/18-1557.
3. Погодитись із поданим проєктом рішення та внести його на розгляд
сесії обласної ради із запропонованими змінами.
4. Обласній державній адміністрації підготувати та подати на сесію
обласної ради, яка відбудеться 16 вересня поточного року, наступні інформації:
4.1. Про стан реалізації проєктів будівництва об’єктів освітньої галузі
області, що реалізуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів
(Селятинський заклад дошкільної освіти, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в
с.Усть-Путила, туристична мультифункціональна база «Перлина гір»,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Рідківці, дитяча установа с.Опришени,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с.Ширівці).
4.2. Про перелік видань, друк яких фінансуватиметься в межах Заходів
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області
на 2021-2023 роки, на загальну суму 400 тис.грн.
4.3. Про джерела фінансування, загальний кошторис витрат на
встановлення флагштоку Державного прапора України, на території КП «Парк
Жовтневий» на вул. Сидора Воробкевича та суму залишку коштів.

4.4. Про перелік заходів Регіональної програми розвитку культури на
2020-2022 роки, на які проєктом рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2021 рік» передбачені кошти у сумі
1 млн. 500 тис.
4.5. Про перелік доріг, які відремонтовані та планується відремонтувати
у 2021 році за напрямком «Експлуатаційне утримання» (в розрізі
територіальних громад).
4.6. Про стан заборгованості за захищеними статтями у розрізі обласних
комунальних підприємства охорони здоров’я.
5. Рекомендувати обласній державній адміністрації під час підготовки
змін до обласного бюджету при розподілі коштів внаслідок перевиконання
обласного бюджету за 9 місяців:
5.1. Врахувати клопотання комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» від
13.09.2021 року № 183 (додається).
5.2. Передбачити фінансування на виготовлення проєктно-кошторисної
документації будівництва стадіону КЗ «Карпати» імені Андрія Гусіна» в селищі
Путила у сумі 320 тис.грн та експертизу вищезазначеної документації у сумі
75 тис.грн.
5.3. Передбачити фінансування пункту 3.1. додатку 4 Розділу 2
Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Чернівецькій
області на 2021-2022 роки у сумі 1,6 млн. грн. для закупівлі обладнання
відповідно до листа Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області від 01.07.2021 № 6902-3103/69
(додається).
5.4. Передбачити фінансування для проведення 100% розрахунків з
підрядником та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
та дошкільного навчального закладу в с.Кам’янка Чернівецького району.
6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
Управлінню підготувати та подати на розгляд сесії обласної ради проєкт
рішення про передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.
7. Запросити на чергову сесію обласної ради, яка відбудеться 16 вересня
поточного року, генерального директора ОКУ «Чернівецька обласна
філармонія імені Дмитра Гнатюка» Костюк Анастасію Юріївну.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 5/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про розгляд Прогнозу обласного
бюджету Чернівецької області на
2022-2024 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про розгляд
Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про розгляд Прогнозу обласного бюджету
Чернівецької області на 2022-2024 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації подати обласній раді
інформацію про перелік проєктів переможців конкурсного відбору
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що реалізуються за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2022 рік.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 6/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення
«Про встановлення розміру
кошторисної заробітної плати при
визначенні вартості будівництва
на друге півріччя 2021 року»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації Миколи ГЛАДЮКА про встановлення розміру кошторисної
заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге півріччя 2021
року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту капітального будівництва,
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Миколи
ГЛАДЮКА про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
визначенні вартості будівництва на друге півріччя 2021 року взяти до відома.
2.
Рекомендувати
Департаменту
капітального
будівництва,
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації звернутися до
державного підприємства «Укрдержекспертиза» стосовно надання відповіді на
законність прийняття розміру кошторисної заробітної плати при визначенні
вартості будівництва на друге півріччя 2021 року у сумі 12625 грн. та доповісти
при розгляді вищезазначеного питання на черговій сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 7/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у
2020 році Регіональної програми часткового
відшкодування відсоткових ставок за залученими
кредитами, що надаються фізичним особам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам
Чернівецької області на заходи з підвищення
енергоефективності на 2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Олександра ЛЕВЧЕНКО про хід виконання у 2020 році Регіональної програми
часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що
надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи
з підвищення енергоефективності на 2020-2022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації Олександра ЛЕВЧЕНКО про хід
виконання у 2020 році Регіональної програми часткового відшкодування
відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності
на 2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації під час підготовки
змін до обласного бюджету при розподілі коштів внаслідок перевиконання
обласного бюджету за 9 місяців передбачити 200 тис.грн. на заходи
вищезазначеної програми.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 8/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Регіональної
програми профілактики
правопорушень в Чернівецькій
області на період 2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації Андрія МЕЛЬНИЧУКА про виконання у 2020 році Регіональної
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 20202022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Андрія
МЕЛЬНИЧУКА про виконання у 2020 році 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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 9/8
14 вересня 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 сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної
адміністрації Андрія МЕЛЬНИЧУКА про внесення змін до Регіональної
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 20202022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Андрія
МЕЛЬНИЧУКА 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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 10/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
хід виконання Комплексної
програми «Власний дім» на 20162020 роки у 2020 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Богдана
БОЙЧУКА про хід виконання Комплексної програми «Власний дім» на
2016-2020 роки у 2020 році, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації Богдана БОЙЧУКА про хід виконання
Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році взяти до
відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 11/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році регіональної
програми соціальної підтримки
сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Чернівецького
обласного центру соціальних служб Світлани БОСТАН про виконання у 2020
році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Чернівецького обласного центру соціальних
служб Світлани БОСТАН про виконання у 2020 році регіональної програми
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 20172021 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 12/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних
потреб населення області,
відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення
та здійснення представницьких,
інших заходів на 2016-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області,
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної
державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної програми
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких,
інших заходів на 2016-2020 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 13/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання Регіональної програми
сприяння розвитку громадянського
суспільства у Чернівецькій області
на 2017-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у
Чернівецькій області на 2017-2020 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної
державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 20172020 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 14/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Регіональної
програми розвитку міжнародного
співробітництва Чернівецької
області на 2021-2023 роки»
Заслухавши та обговоривши інформації т.в.о. директора Агенції
регіонального розвитку Чернівецької області Олексія ГРУШКА та
в.о. директора Департаменту комунікацій обласної державної адміністрації
Марії ЖИРЯДИ про внесення змін до Регіональної програми розвитку
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформації т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку
Чернівецької області Олексія ГРУШКА та в.о. директора Департаменту
комунікацій обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про внесення
змін до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва
Чернівецької області на 2021-2023 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 15/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області за 2020 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту – начальника управління з питань місцевого самоврядування та
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації Христини МАРЧУК про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Христини МАРЧУК про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Чернівецької області за 2020 рік взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
3. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної
державної адміністрації уточнити інформацію про об’єкти, які фінансувалися з
державного бюджету, де завершені будівельні роботи та ті які введенні в
експлуатацію у 2020 році.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 16/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання комплексної Програми
розвитку туризму в Чернівецькій
області за 2016-2020 роки (зі
змінами)»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту – начальника управління з питань місцевого самоврядування та
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації Христини МАРЧУК про виконання комплексної Програми
розвитку туризму в Чернівецькій області за 2016-2020 роки (зі змінами),
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Христини МАРЧУК про виконання комплексної Програми розвитку туризму в
Чернівецькій області за 2016-2020 роки (зі змінами) взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 17/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Регіональної
програми розвитку культури на
2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про виконання у
2020 році Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної
адміністрації Світлани ВИКЛЮК про виконання у 2020 році Регіональної
програми розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 18/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Комплексної
програми охорони та збереження
об’єктів культурної спадщини
Чернівецької області на 2018-2022
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про внесення
змін до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної
спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної
адміністрації Світлани ВИКЛЮК про внесення змін до Комплексної програми
охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на
2018-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації звернутися до
Міністерства освіти і науки України щодо фінансування видатків заходів
пов’язаних з належним утриманням об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а
саме Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, з
державних програм.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 19/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
хід виконання у 2020 році
Комплексної програми молодіжної
політики у Чернівецькій області на
2016-2020 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді
та спорту обласної державної адміністрації Івана ГЕШКА про хід виконання у
2020 році Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області
на 2016-2020 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації Івана ГЕШКА про хід виконання у 2020 році
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 20162020 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 20/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Регіональної
програми молодіжної політики у
Чернівецькій області на 2021-2025
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді
та спорту обласної державної адміністрації Івана ГЕШКА про внесення змін до
Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 20212025 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації Івана ГЕШКА про внесення змін до Регіональної
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки взяти
до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 21/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
хід виконання у 2020 році
Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО/ООС та
членів їх сімей на 2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги
АНДРІЇВОЇ про хід виконання у 2020 році Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ про хід
виконання у 2020 році Комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 22/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
хід виконання у 2020 році обласної
комплексної програми соціальної
підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги
АНДРІЇВОЇ про хід виконання у 2020 році обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021
роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ про хід
виконання у 2020 році обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 23/8
14 вересня 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 в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги
АНДРІЇВОЇ про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ 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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 24/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Регіональної
програми щодо створення
безперешкодного життєвого
середовища для осіб з інвалідністю на
2021-2023 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги
АНДРІЇВОЇ про внесення змін до Регіональної програми щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023
роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ про внесення
змін до Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки взяти до відома.
2. Відправити вищезазначений проєкт рішення на доопрацювання.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 25/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Комплексної
програми з охорони навколишнього
природного середовища «Екологія» у
Чернівецькій області на 2019-2021
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Андрія
САВЧУКА про внесення змін до Комплексної програми з охорони
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на
2019-2021 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації Андрія САВЧУКА про внесення змін
до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища
«Екологія» у Чернівецькій області 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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 26/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
Перелік природоохоронних заходів
для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного
середовища в 2021 році за рахунок
залишку коштів станом на
01.01.2021»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Андрія
САВЧУКА про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 році
за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації Андрія САВЧУКА про Перелік
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2021 році за рахунок залишку коштів
станом на 01.01.2021 взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 27/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
Перелік природоохоронних заходів
для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного
середовища в 2021 році»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Андрія
САВЧУКА про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 році,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації Андрія САВЧУКА про Перелік
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2021 році взяти до відома.
2. Рекомендувати керівнику Державного агентства рибного господарства
у Чернівецькій області поінформувати депутатів обласної ради на черговій сесії
обласної ради стосовно передбачених у проєкті рішення 297,346 грн. на
матеріально-технічне забезпечення рибоохоронного патруля.
3. За результатами інформування вищезазначеним керівником прийняти
відповідний проєкт рішення зі змінами та доповненнями.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 28/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку освітньої галузі
Чернівецької області на 2018-2022
роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у
2020 році Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області
на 2018-2022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки
взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 29/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін та доповнень до
Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Чернівецької області
на 2018-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення
змін та доповнень до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Чернівецької області на 2018-2022 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на
2018-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 30/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Регіональної
обласної програми «Вчитель» на
2013-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у
2020 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Регіональної
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 31/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
виконання у 2020 році Комплексної
програми підвищення якості
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Чернівецької області на
2017-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у
2020 році Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Комплексної
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 32/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Регіональної програми
розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних
громад» на 2019-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» Анатолія ФЕДОРУКА про внесення змін до
Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021
роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» Анатолія
ФЕДОРУКА про внесення змін до Регіональної програми розвитку
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» 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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 33/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних
громад» щодо внесення змін до Регіональної
програми розвитку комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних
громад» на 2019-2021 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» Анатолія ФЕДОРУКА про розгляд звернення
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» щодо внесення змін до Регіональної
програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» Анатолія
ФЕДОРУКА про розгляд звернення комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
внесення змін до Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2019-2021 роки» взяти до відома.
2. При розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної
програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки» внести
наступні зміни:
Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції:

«2. Внести зміни до пункту 2 рішення 25-ї сесії обласної ради VІІ
скликання від 30.10.2018 № 167-25/18 «Про затвердження Регіональної
програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки» (далі –
Програма) виклавши його в новій редакції, а саме:
2. Головним розпорядником коштів зазначеної програми визначити
обласну раду.
Замінити в тексті Програми та додатках до неї слова «обласна державна
адміністрація» на «обласна рада» у відповідних відмінках, де обласна державна
адміністрація зазначена як головний розпорядник коштів.»
3. Пункт 2 проєкту рішення відповідно вважати пунктом 3.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
ВИСНОВОК № 34/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд клопотання комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних
громад» щодо затвердження Регіональної
програми розвитку комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних
громад» на 2022-2024 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального
підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» Анатолія ФЕДОРУКА про розгляд клопотання
комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» щодо затвердження Регіональної програми
розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад» на 2022-2024 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» Анатолія
ФЕДОРУКА про розгляд клопотання комунального підприємства «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» щодо
затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2022-2024 роки взяти до відома.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про
затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад»
на 2022-2024 роки».

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 35/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Чернівецької обласної
організації профспілки працівників охорони
здоров’я щодо забезпеченості закладів другого
спеціалізованого рівня медичної допомоги
фондом оплати праці
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я
щодо забезпеченості закладів другого спеціалізованого рівня медичної
допомоги фондом оплати праці, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Чернівецької обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я щодо забезпеченості закладів
другого спеціалізованого рівня медичної допомоги фондом оплати праці взяти
до відома.
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей від 13.08.2021 року.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 36/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Чернівецької обласної
організації профспілки працівників охорони
здоров’я щодо покращення фінансового стану
Чернівецької обласної бази спеціального
медичного постачання
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я
щодо покращення фінансового стану Чернівецької обласної бази спеціального
медичного постачання, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Чернівецької обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я щодо покращення фінансового стану
Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання взяти до
відома.
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей від 13.08.2021 року.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 37/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення обласної бази
спеціального медичного постачання щодо
забезпечення фінансування на оплату праці
працівників
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
обласної бази спеціального медичного постачання щодо забезпечення
фінансування на оплату праці працівників, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення обласної бази спеціального медичного
постачання щодо забезпечення фінансування на оплату праці працівників взяти
до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації підготувати інформацію стосовно доцільності функціонування та
штатної кількості працівників обласної бази спеціального медичного
постачання та доповісти на черговому засіданні постійної комісії обласної ради
з питань бюджету.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 38/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Банилівської сільської
ради Вижницького району щодо виділення коштів
з обласного бюджету на проведення термоізоляції
та перекриття Банилівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів
імені І.Діяконюка та капітальний ремонт
приміщення для розміщення амбулаторії сімейної
медицини у с.Коритне
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Банилівської сільської ради Вижницького району щодо виділення коштів з
обласного бюджету на проведення термоізоляції та перекриття Банилівської
ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Діяконюка та капітальний ремонт приміщення для
розміщення амбулаторії сімейної медицини у с.Коритне, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Банилівської сільської ради
Вижницького району щодо виділення коштів з обласного бюджету на
проведення термоізоляції та перекриття Банилівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені
І.Діяконюка та капітальний ремонт приміщення для розміщення амбулаторії
сімейної медицини у с.Коритне взяти до відома.
2. Питання щодо проведення термоізоляції та перекриття Банилівської
ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Діяконюка Банилівської сільської ради Вижницького
району вирішено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»
та співфінансуванням з місцевого бюджету.
3. У зв’язку із обмеженими можливостями обласного бюджету
спрямування коштів на капітальний ремонт приміщення для розміщення
амбулаторії сімейної медицини у с.Коритне на разі є неможливим.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 39/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення КНП «Чернівецький
обласний центр служби крові» щодо
виділення коштів для закупівлі мікроавтобуса
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП
«Чернівецький обласний центр служби крові» щодо виділення коштів для
закупівлі мікроавтобуса, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр
служби крові» щодо виділення коштів для закупівлі мікроавтобуса взяти до
відома.
2. Рекомендувати генеральному директору КНП «Чернівецький
обласний центр служби крові» Анжеліці КАЛАНЧІ спільно з директором
КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» Анатолієм ФЕДОРУКОМ розглянути можливість передачі автомобіля
з балансу КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад» на баланс КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові».

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 40/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення
Новодністровської міської ради щодо
фінансової підтримки міської громади
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Новодністровської міської ради щодо фінансової підтримки міської громади,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Новодністровської міської ради щодо
фінансової підтримки міської громади взяти до відома.
2. У зв’язку із обмеженими можливостями обласного бюджету
спрямування коштів на фінансову підтримку Новодністровської міської
громади на разі є неможливим.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 41/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Головного
управління ДПС у Чернівецькій
області стосовно фінансування
Регіональної програми щодо
покращення обслуговування
платників податків Чернівецької
області на 2021-2025 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Головного управління ДПС у Чернівецькій області стосовно фінансування
Регіональної програми щодо покращення обслуговування платників податків
Чернівецької області на 2021-2025 роки, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Головного управління ДПС у
Чернівецькій області стосовно фінансування Регіональної програми щодо
покращення обслуговування платників податків Чернівецької області на 20212025 роки взяти до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 42/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Недобоївської
сільської ради Дністровського району
щодо виділення коштів на закупівлю
інвентарю, обладнання, меблів та
благоустрою території дитячого
садочка села Недобоївці
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Недобоївської сільської ради Дністровського району щодо виділення коштів на
закупівлю інвентарю, обладнання, меблів та благоустрою території дитячого
садочка села Недобоївці, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Недобоївської сільської ради
Дністровського району щодо виділення коштів на закупівлю інвентарю,
обладнання, меблів та благоустрою території дитячого садочка села Недобоївці
взяти до відома.
2. У зв’язку із обмеженими можливостями обласного бюджету
спрямування коштів на закупівлю інвентарю, обладнання, меблів та
благоустрою території дитячого садочка села Недобоївці Недобоївської
територіальної громади на разі є неможливим.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 43/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Львівської
обласної ради щодо підтримки
ініціативи з питань оплати
комунальних послуг закладом вищої
освіти за користування
приміщеннями клінічних баз закладів
охорони здоров’я
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Львівської обласної ради щодо підтримки ініціативи з питань оплати
комунальних послуг закладом вищої освіти за користування приміщеннями
клінічних баз закладів охорони здоров’я, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Львівської обласної ради щодо
підтримки ініціативи з питань оплати комунальних послуг закладом вищої
освіти за користування приміщеннями клінічних баз закладів охорони здоров’я
взяти до відома.
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики від 09.09.2021
№ 26/9.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 44/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецька обласна дитяча лікарня»
щодо виділення коштів на придбання
канцелярських товарів та нарахування
матеріального заохочення працівників для
забезпечення безперебійного надання
медичної допомоги дітям
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
ОКНП «Чернівецька обласна дитяча лікарня» щодо виділення коштів на
придбання канцелярських товарів та нарахування матеріального заохочення
працівників для забезпечення безперебійного надання медичної допомоги
дітям, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча
лікарня» щодо виділення коштів на придбання канцелярських товарів та
нарахування матеріального заохочення працівників для забезпечення
безперебійного надання медичної допомоги дітям взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча
лікарня» щодо виділення коштів на придбання канцелярських товарів та
нарахування матеріального заохочення працівників для забезпечення
безперебійного надання медичної допомоги дітям.
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 № 45/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення громадської
організації «Футбольно-спортивний
клуб «Буковина» щодо надання
фінансової підтримки клубу
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
громадської організації «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо
надання фінансової підтримки клубу, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення громадської організації «Футбольноспортивний клуб «Буковина» щодо надання фінансової підтримки клубу взяти
до відома.
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної
адміністрації у межах фінансування Комплексної програми розвитку фізичної
культури і спорту Чернівецької області надати фінансову підтримку футбольноспортивного клубу «Буковина».

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 46/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Путильської
селищної ради щодо покращення
стану доріг та виділення коштів на
утримання та ремонт комунальних
об’єктів
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Путильської селищної ради щодо покращення стану доріг та виділення коштів
на утримання та ремонт комунальних об’єктів, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Путильської селищної ради щодо
покращення стану доріг та виділення коштів на утримання та ремонт
комунальних об’єктів взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Путильської селищної ради щодо
покращення стану доріг та виділення коштів на утримання та ремонт
комунальних об’єктів.
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 № 47/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернень Банилівської
сільської ради Вижницького району
щодо виділення коштів на ремонт
частини пошкодженого повінню 2020
року надводного газопроводу
середнього тиску Джурів-Банилів
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень
Банилівської сільської ради Вижницького району щодо виділення коштів на
ремонт частини пошкодженого повінню 2020 року надводного газопроводу
середнього тиску Джурів-Банилів, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернень Банилівської сільської ради
Вижницького району щодо виділення коштів на ремонт частини пошкодженого
повінню 2020 року надводного газопроводу середнього тиску Джурів-Банилів
взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду зазначеного питання після отримання
результатів розгляду вищезазначеного питання робочою групою з забезпечення
газопостачання населених пунктів Чернівецької області та ліквідації
пошкодження газопроводу середнього тиску «Джурів-Банилдів», створеною
наказом Міністерства енергетики України від 06.08.2021 № 176.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 48/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Чернівецького
обласного комунального підприємства
«Бальнеологічний санаторій
«Брусниця» щодо перегляду
розрахунку вартості сірководневої
води, яка продається ПСП
«Мамаєвське»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний
санаторій «Брусниця» щодо перегляду розрахунку вартості сірководневої води,
яка продається ПСП «Мамаєвське», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Чернівецького обласного
комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» щодо
перегляду розрахунку вартості сірководневої води, яка продається
ПСП «Мамаєвське» взяти до відома.
2. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради вивчити
питання та надати відповідь заявнику.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 49/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення КНП
«Герцаївська міська лікарня» щодо
виділення коштів для придбання
автоматичного перемикального
комутаційного обладнання
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП
«Герцаївська міська лікарня» щодо виділення коштів для придбання
автоматичного перемикального комутаційного обладнання, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Герцаївська міська лікарня»
щодо виділення коштів для придбання автоматичного перемикального
комутаційного обладнання взяти до відома.
2. У зв’язку із обмеженими можливостями обласного бюджету
спрямування коштів на придбання автоматичного перемикального
комутаційного обладнання для КНП «Герцаївська міська лікарня» на разі є
неможливим.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 50/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» щодо
фінансової підтримки підприємства
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» щодо
фінансової підтримки підприємства, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» щодо фінансової підтримки підприємства
взяти до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 51/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Магальського
дитячого будинку-інтернату щодо
виділення коштів на заробітну плату
працівників
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Магальського дитячого будинку-інтернату щодо виділення коштів на заробітну
плату працівників, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Магальського дитячого будинкуінтернату щодо виділення коштів на заробітну плату працівників взяти до
відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення Магальського дитячого будинку-інтернату
щодо виділення коштів на заробітну плату працівників.
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 № 52/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення депутата
Чернівецької районної ради VІІІ
скликання Петра ПАНЧУКА щодо
здачі в експлуатації Кам’янської
школи
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
депутата Чернівецької районної ради VІІІ скликання Петра ПАНЧУКА щодо
здачі в експлуатації Кам’янської школи, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення депутата Чернівецької районної ради
VІІІ скликання Петра ПАНЧУКА щодо здачі в експлуатації Кам’янської школи
взяти до відома.
2. Підготувати проєкт рішення та текст звернення до КМУ і ВРУ
стосовно фінансування заборгованості за виконанні роботи підрядною
організацією на об’єкті «Реконструкція з добудовою корпусів загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу на 450 місць (350
учнівських та 100 місць дошкільного віку) в с.Кам’янка Глибоцького району
Чернівецької області».

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 53/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Головного
управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області щодо
погашення наявної заборгованості з
платежів до бюджету Пенсійного
фонду ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щодо
погашення наявної заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду
ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Головного управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області щодо погашення наявної заборгованості
з платежів до бюджету Пенсійного фонду ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» взяти до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 54/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд колективного звернення
ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» щодо
фінансової підтримки підприємств
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного
звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» щодо фінансової
підтримки підприємств, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» щодо фінансової підтримки підприємств взяти
до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 55/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд колективного звернення
прибиральниць службових приміщень
по вул. Грушевського, 1 щодо
заборгованості із заробітної плати
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного
звернення прибиральниць службових приміщень по вул. Грушевського, 1 щодо
заборгованості із заробітної плати, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного звернення прибиральниць
службових приміщень по вул. Грушевського, 1 щодо заборгованості із
заробітної плати взяти до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 56/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд колективного звернення
робочої групи ОДПТС «Садгора»
щодо підтримки та схвалення
Концепції Державної соціальної
програми оздоровлення та відпочинку
дітей на період до 2025 року
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного
звернення робочої групи ОДПТС «Садгора» щодо підтримки та схвалення
Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на
період до 2025 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного звернення робочої групи ОДПТС
«Садгора» щодо підтримки та схвалення Концепції Державної соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року взяти до
відома.
2. Підтримати ініціативу робочої групи ОДПТС «Садгора» про
створення обласної комунальної установи «Медико-соціальний центр
реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей».
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації:
3.1. Звернутися до Міністерства соціальної політики України за
методичною допомогою та роз’ясненням стосовно створення комунальної
установи.
3.2. Вивчити питання утворення та функціонування вищезазначеної
комунальної установи та розробити фінансовий план підприємства.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 57/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд колективного звернення
ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна
лікарня» щодо збільшення
фінансування підприємства та доплат
працівникам
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного
звернення ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення
фінансування підприємства та доплат працівникам, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька
дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та
доплат працівникам взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна
лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та доплат працівникам.
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 № 58/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Локачинської
селищної ради Волинської області
щодо зміни принципів в розподілі
субвенції на соціально-економічний
розвиток територій
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Локачинської селищної ради Волинської області щодо зміни принципів в
розподілі субвенції на соціально-економічний розвиток територій, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Локачинської селищної ради
Волинської області щодо зміни принципів в розподілі субвенції на соціальноекономічний розвиток територій взяти до відома.
2. Рекомендувати юридичному відділу виконавчого апарату обласної
ради вивчити питання щодо зміни принципів в розподілі субвенції на
соціально-економічний розвиток територій та внести пропозиції на розгляд
постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 59/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Агенції
регіонального розвитку Чернівецької
області щодо виділення коштів для
створення обласного туристичноінформаційного центру
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо виділення коштів
для створення обласного туристично-інформаційного центру, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку
Чернівецької області щодо виділення коштів для створення обласного
туристично-інформаційного центру взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації вирішити питання
стосовно фінансування створення обласного туристично-інформаційного
центру на базі Агенції регіонального розвитку Чернівецької області за рахунок
невикористання коштів регіональних програм.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 60/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Агенції
регіонального розвитку Чернівецької області
щодо додаткового фінансування заходів
Програми фінансової підтримки установи
«Агенція регіонального розвитку
Чернівецької області»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо додаткового
фінансування заходів Програми фінансової підтримки установи «Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку
Чернівецької області щодо додаткового фінансування заходів Програми
фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області» взяти до відома.
2. При розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2021 рік» внести наступні зміни:
Здійснити перерозподіл видатків загального фонду між бюджетними
програмами «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
(КПКВ 2717610) та «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» (КПКВ
2717693) в межах річних призначень, а саме: збільшити обсяг видатків на
реалізацію заходів Регіональної програми фінансової підтримки установи
«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки» у
сумі 310 тис. грн за рахунок зменшення обсягу видатків на виконання
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Чернівецькій області на 2021 - 2022 роки на цю ж суму.
Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 61/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Херсонської
обласної ради щодо здійснення
невідкладних заходів із забезпечення
фінансової спроможності районних
рад
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Херсонської обласної ради щодо здійснення невідкладних заходів із
забезпечення фінансової спроможності районних рад, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Херсонської обласної ради щодо
здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової спроможності
районних рад взяти до відома.
2. Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності,етики,
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної
діяльності від 13.09.2021 № 4.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 62/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення Сокирянського вищого
професійного училища щодо спів фінансування
на створення Навчально-практичного центру
сільськогосподарського спрямування
«Агроцентр»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
Сокирянського вищого професійного училища щодо спів фінансування на
створення Навчально-практичного центру сільськогосподарського спрямування
«Агроцентр», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Сокирянського вищого професійного
училища щодо спів фінансування на створення Навчально-практичного центру
сільськогосподарського спрямування «Агроцентр» взяти до відома.
2. Кошти передбачено у проєкті рішення «Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», який розглядатиметься
16 вересня 2021 року на 4-й сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань бюджету
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 63/8
14 вересня 2021 р.

м.Чернівці

Про розгляд звернення депутата обласної
ради Василя КАГЛЯНЧУКА щодо виділення
коштів на фінансування заходів з підготовки
та проведення у 2021 році Чемпіонатів і
Кубків України зі спортивно-технічних видів
спорту у Чернівецькій області
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення
депутата обласної ради Василя КАГЛЯНЧУКА щодо виділення коштів на
фінансування заходів з підготовки та проведення у 2021 році Чемпіонатів і
Кубків України зі спортивно-технічних видів спорту у Чернівецькій області,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення депутата обласної ради Василя
КАГЛЯНЧУКА щодо виділення коштів на фінансування заходів з підготовки та
проведення у 2021 році Чемпіонатів і Кубків України зі спортивно-технічних
видів спорту у Чернівецькій області взяти до відома.
2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та
відповідного реагування звернення депутата обласної ради Василя
КАГЛЯНЧУКА щодо виділення коштів на фінансування заходів з підготовки та
проведення у 2021 році Чемпіонатів і Кубків України зі спортивно-технічних
видів спорту у Чернівецькій області.
За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну
раду у визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ШЕВЧУК

