
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 4 
засідання постійної комісії 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 
12:00 Каб. 335 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Гуйтор Микола Миколайович – перший заступник голови Чернівецької 
обласної ради. 
Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації. 
Жиряда Марія Леонівна – заступник директора Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VIII 

скликання. 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник 

юридичного відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької 

обласної ради. 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник 

юридичного відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про результати проведення у 2020 році моніторингу та оцінки 

результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
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Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про виконання Регіональної програми розвитку міжнародного 

співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки. 
Інформує: Жиряда Марія Леонівна – заступник директора 

Департаменту комунікацій обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Звернення Юрковецької сільської ради Чернівецького району щодо 

виділення співфінансування для реалізації проєкту «Покращення невідкладної 
медицини – швидке реагування на надзвичайні ситуації у Чернівецькій області 
та Сучавському повіті». 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про стан контрактації проєкту «Покращення транспортної 

інфраструктури прикордонних територій Чернівці – Сучава (Шепіт – Ізвоареле-
Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-
2020. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
7. Про звернення Хотинської міської ради щодо співфінансування 

проведення святкувань приурочених 400-річчю Хотинської битви. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
8. Про повторне звернення до Чернівецької обласної державної 

адміністрації щодо реагування на рекомендації постійної комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 01.02.2021, висновки №4 та №5. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
9. Про звернення АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська 

агенція регіонального розвитку». 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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1. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 

апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи Оксани Сергіївни  про 
затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання. 

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

2. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи Оксани Сергіївни про 
затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
3. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального 

розвитку Дунаєвського Валентина Борисовича про результати проведення у 
2020 році моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з 
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2020 року. 

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

4. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про 
виконання Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2018-2020 роки. 

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

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Юрковецької 
сільської ради Чернівецького району щодо виділення співфінансування для 
реалізації проєкту «Покращення невідкладної медицини – швидке реагування 
на надзвичайні ситуації у Чернівецькій області та Сучавському повіті». 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про стан контрактації 
проєкту «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій 
Чернівці – Сучава (Шепіт – Ізвоареле-Сучевей)» в рамках Спільної операційної 
програми Румунія – Україна 2014-2020. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича звернення Хотинської міської 
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ради щодо співфінансування проведення святкувань приурочених 400-річчю 
Хотинської битви. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про повторне звернення до 
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо реагування на 
рекомендації постійної комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального 
розвитку та транскордонного співробітництва від 01.02.2021, висновки №4 та 
№5. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення АОМС 
«Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» 

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

 
 
 
Голова постійної комісії                                                  Олексій ГРУШКО 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Михайло ЖАР 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VIII 
скликання 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи О.С. про 
затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання» до розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про затвердження Положення про 
постійні комісії Чернівецької обласної 
ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи О.С. про 
затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради» до розгляду на 
сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про результати проведення у 2020 році 
моніторингу та оцінки 
результативності реалізації Плану 
заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відмітити зусилля Департаментів регіонального розвитку та 

агропромислового розвитку щодо виконання Плану заходів стратегії у 2018-
2020 рр. 

3. Відзначити високу якість роботи Департаменту регіонального 
розвитку щодо моніторингу та узагальнення інформації щодо результативності 
реалізації Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року. 

4. Зважаючи на зазначений у звіті існуючий дисбаланс між попитом і 
пропозицією робочої сили через дефіцит кадрів робітничих професій 
необхідного кваліфікаційного рівня, відмітити недостатню увагу до вирішення 



 

даного питання під час реалізації Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

5. Зважаючи на зазначену у звіті проблему перезавантаженості мережі 
закладів дошкільної освіти, відмітити, натомість, нелогічне концентрування 
уваги та зусиль на будівництві, реконструкції та капітальному ремонті закладів 
шкільної освіти (53 реалізовані проєкти), а не на закладах дошкільної освіти (15 
реалізованих проєктів). 

6. Визнати помилковими рішення щодо неактуальності реалізації 
проєктів «Реконструкція корпусу інфекційного відділення Кіцманської ЦРЛ» та 
«Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут в районі 
проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну 
станцію». 

7. Визнати, що План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року не виконано, у зв’язку із 
завершенням реалізації лише 119 проєктів із 349 запланованих (відсоток 
виконання плану – 34,10%). 

8. Погодити проєкт рішення «Про результати проведення у 2020 році 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року» до розгляду на сесії обласної ради із зауваженнями, виклавши п. 1 у 
наступній редакції: «Затвердити звіт про результати проведення у 2020 році 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року 
із зауваженнями, та визнати діяльність Чернівецької облдержадміністрації з 
реалізації Плану заходів Стратегії розвитку Чернівецької області у 2018-2020 
рр. недостатньою для забезпечення його повного виконання». 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання Регіональної програми 
розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 
на 2018-2020 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту комунікацій про виконання Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відмітити хорошу організацію роботи щодо виконання заходів з 

розвитку транскордонного співробітництва та сприяння залученню коштів 
міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область 

3. Відзначити низьку ефективність використання виділених на 
реалізацію програми коштів – 58,3%. 

4. Відзначити відсутність чітких ключових показників ефективності 
заходів за напрямками поглиблення міжнародних зносин, міжрегіональної 
співпраці, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції. 

5. Незважаючи на зазначену у звіті необхідність обговорення питань 
щодо згуртованості партнерських регіонів і тісної взаємодії, зокрема, з 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я, задля спільної боротьби з 
викликами, зумовленими пандемією коронавірусу та мінімізації негативного 
впливу на соціально-економічний стан населення, відмітити відсутність 
результативних заходів у даному напрямку. 



 

6. Відмітити нерівномірність співпраці з партнерськими регіонами 
Чернівецької області та відсутність роботи із розвитку нової міжрегіональної 
співпраці. 

7. Відмітити недостатнє використання онлайн-можливостей для 
проведення заходів, передбачених програмою у 2020 році. 

8. Погодити проєкт рішення «Про виконання Регіональної програми 
розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 
роки» до розгляду на сесії обласної ради із зауваженнями, доповнивши рішення 
п.2. «Врахувати зауваження профільної комісії обласної ради під час реалізації 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва (Грушко О.О.)». 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 5/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Юрковецької сільської 
ради Чернівецького району щодо 
виділення співфінансування для 
реалізації проєкту «Покращення 
невідкладної медицини – швидке 
реагування на надзвичайні ситуації у 
Чернівецькій області та Сучавському 
повіті» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Юрковецької сільської ради 
Чернівецького району щодо необхідності виділення співфінансування для 
успішної реалізації проєкту «Покращення невідкладної медицини – швидке 
реагування на надзвичайні ситуації у Чернівецькій області та Сучавському 
повіті» як такого значення, що має значення для частини територіальних 
громад області, та недопущення повернення коштів міжнародної технічної 
допомоги, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до Чернівецької обласної державної адміністрації щодо 

виділення з обласного бюджету 875 тис. грн. за рахунок перерозподілу вільного 
залишку та наявності інших джерел на співфінансування зазначеного проєкту. 

3. Звернутись до Заставнівської міської ради, Кострижівської селищної 
ради, Кадубовецької, Веренчанської, Вікнянської, Горішньошеровецької 
сільських рад щодо виділення з місцевого бюджету кожного зазначеного органу 



 

місцевого самоврядування 125 тис. грн. на видатки розвитку Комунального 
некомерційного підприємства "Заставнівська багатопрофільна лікарня" 
Юрковецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області в 
рамках співфінансування на зазначений проєкт як такого, що покращує якість 
надання медичної допомоги мешканцям зазначених громад. 

 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 6/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про стан контрактації проєкту 
«Покращення транспортної 
інфраструктури прикордонних 
територій Чернівці – Сучава (Шепіт – 
Ізвоареле-Сучевей)» в рамках Спільної 
операційної програми Румунія-Україна 
2014-2020 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про стан контрактації проєкту «Покращення 
транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці –Сучава 
(Шепіт – Ізвоареле-Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми 
Румунія-Україна 2014-2020, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи п. 5 Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для 
міжнародного сполучення №72/22-432-2646, затвердженої Постановою КМУ 
№656 від 04.09.2013 щодо узгодження питання відновлення роботи пункту 
пропуску «Ізвоареле Сучевей – Шепіт» у випадку створення необхідних умов 
для відкриття, резолюцію спільного засідання Сучавської повітової ради 
(Румунія) та Чернівецької обласної ради (Україна) від 21.10.2016 щодо спільної 
розбудови прикордонної транспортної інфраструктури на ділянці «Ізвоареле 
Сучевей – Шепіт» та попередньої ухвали про присудження гранту проєкту 
«Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці – 



 

Сучава (Шепіт – Ізвоареле-Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020» доручити Чернівецькій обласній державній 
адміністрації до найближчої чергової сесії Чернівецької обласної ради 
підготувати звернення до Кабінету Міністрів України стосовно включення 
пункту пропуску «Ізвоареле Сучевей – Шепіт» до плану заходів з облаштування 
пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 7/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Хотинської міської 
ради щодо співфінансування 
проведення святкувань приурочених 
400-річчю Хотинської битви 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Хотинської міської ради щодо 
співфінансування (спільної реалізації) проєкту регіонального розвитку 
«Святкування 400-ліття Хотинської битви», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Наполегливо рекомендувати Чернівецькій обласній державній 

адміністрації здійснити виділення коштів Хотинській міській раді для 
співфінансування заходів проєкту «Святкування 400-ліття Хотинської битви» в 
межах регіональних програм: 

- 50 тис. грн. з коштів, передбачених на реалізацію Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки у 
2020 році, на проведення наукової конференції; 

- 50 тис. грн. з коштів, передбачених на реалізацію Комплексної 
програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки у 2020 
році, на облаштування туристичних локацій міста; 

- 50 тис. грн. з коштів, передбачених на реалізацію Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 



 

інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки у 2020 році, на 
проведення реконструкції історичної битви; 

- 250 тис. грн. з коштів, передбачених на реалізацію Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки у 2020 році, на проведення 
міжнародного пісенного фестивалю. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 8/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про повторне звернення до 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо реагування на 
рекомендації постійної комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального 
розвитку та транскордонного 
співробітництва від 01.02.2021, 
висновки №4 та №5 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про повторне звернення до Чернівецької обласної 
державної адміністрації щодо реагування на рекомендації постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 01.02.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до Чернівецької обласної державної адміністрації 

щодо виконання п. 2.1 висновку від 01.02.2021 №4/1 постійної комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва та інформувати Чернівецьку обласну раду до 26.03.2021. 

3. Чернівецькій обласній державній адміністрації забезпечити повне 
та безумовне виконання висновку від 01.02.2021 №5/1 постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва в пунктах 3.1; 3.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 у строк до 26.03.2021. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 9/4 

 
16.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення АОМС «Єврорегіон 
Карпати-Україна – Карпатська агенція 
регіонального розвитку» щодо 
ініціативи «Дерев’яні церкви Карпат» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення АОМС «Єврорегіон Карпати-
Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» щодо ініціативи 
«Дерев’яні церкви Карпат», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Чернівецькій обласній державній адміністрації в термін до 26 

березня 2021 року подати до Чернівецької обласної ради перелік всіх об’єктів 
сакральної спадщини (дерев’яних церков), розташованих у гірських населених 
пунктах Чернівецької області, із зазначенням наступної інформації: назва 
об’єкту, форма власності (державна чи комунальна), рік побудови, наявність 
документів про право власності на об’єкт, наявність проектно-кошторисної 
документації та експертизи на здійснення капітального ремонту/реконструкції 
об’єкту. 

3. Підтримати спільне звернення голів Львівської, Закарпатської, 
Івано-Франківської та Чернівецької обласних рад до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до Порядку відбору проєктів робіт з реставрації, 
консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані 
в рамках програми «Велике будівництво». 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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