
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 3 
засідання постійної комісії 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 
15:00 Каб. 332 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Гуйтор Микола Миколайович – перший зступник голови Чернівецької обласної 
ради. 
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
 

 
Порядок денний: 

 
1. Про звернення Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати-Україна» щодо вступу до Асоціації. 
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. 
2. Про звернення Сторожинецької міської ради Чернівецького району 

Чернівецької області щодо включення проєкту «Будівництво каналізаційних 
очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець 
Чернівецької області» у Президентську програму «Велике будівництво». 

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. 
3. Про запит депутата Вижницької районної ради Василя АНДРЮКА 

стосовно включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка до 
об’єктів, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку на 
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капітальний ремонт приміщення старої школи, яка знаходиться на балансі 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка». 

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. 
4. Про звернення директора Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія 
МАРЧАКА щодо виділення фінансування у 2021 році для продовження 
ремонтно-реставраційних робіт. 

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. 
5. Про виконання Регіональної програми розвитку міжнародного 

співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки у 2019 році. 
Інформує: 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 Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2021 рік. 
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 План роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік. 
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 виконання обласного бюджету за 2020 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 
 
 
 

1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» щодо вступу 
до Асоціації. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення 
Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області щодо 
включення проєкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд 
продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області» у 
Президентську програму «Велике будівництво». 

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

3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про запит депутата 
Вижницької районної ради Василя АНДРЮКА стосовно включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт приміщення 
старої школи, яка знаходиться на балансі Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. 
Діяконюка». 

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

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення директора 
Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного 
театру імені Ольги Кобилянської Юрія МАРЧАКА щодо виділення 
фінансування у 2021 році для продовження ремонтно-реставраційних робіт. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова 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 виконання Регіональної 
програми міжнародного співробітництва на 2018-2020 роки у 2019 році. 

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 Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік. 

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 про  План роботи 
Чернівецької обласної ради на 2021 рік. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 



 4 

Вирішили: висновок комісії додається. 
8. Слухали: Інформацію директора департаменту фінансів Дякової 

Анжели Анатоліївни про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 
Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Голова комісії запропонував внести до порядку денного 3 засідання 
постійної комісії наступні питання: 

9. Про розпорядження обласної державної адміністрації від 16.02.2021 
№160-р "Про організацію виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 
роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року". 

Результати голосування за пропозицію комісії: Філіпова О.О. – за; Жар 
М.М. – за. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
10. Про розпорядження обласної державної адміністрації від 18.11.2020 

№1257-р "Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки та 
забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних 
програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку". 

Результати голосування за пропозицію голови комісії: Філіпова О.О. – 
за; Жар М.М. – за. 

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 1.1/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати-Україна» щодо вступу до 
Асоціації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» щодо вступу до Асоціації, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкти рішень «Про припинення 

членства в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 
Україна» та «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» 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 1.2/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати-Україна» щодо вступу до 
Асоціації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» щодо вступу до Асоціації, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати участь Чернівецької області у проектах «Карпатська 

мережа регіонального розвитку» та «Карпатська мережа регіонального 
розвитку 2.0» та надіслати запит до АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – 
Карпатська агенція регіонального розвитку» щодо роз’яснення бюджетної 
участі Чернівецької області у конкурсних наборах програм зазначених проєктів. 

3. У випадку проведення у 2021 році окремого (поза межами проєктів 
Карпатська мережа регіонального розвитку» та «Карпатська мережа 
регіонального розвитку 2.0») конкурсу підтримки ініціатив місцевих 
карпатських громад окремо розглянути це питання у випадку надходження 
повідомлення про ініціативу щодо проведення такого конкурсу. 

4. У зв’язку із недоцільністю дублювання однакових функцій в сфері 
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва різними 
установами Чернівецької області покласти виконання функцій регіонального 



  

відділення/представництва Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» на 
Установу «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» та 
рекомендувати АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція 
регіонального розвитку» частину членських внесків, що сплачуються 
Чернівецькою областю, спрямувати на утримання регіонального 
відділення/представництва Асоціаціїї у Чернівецькій області. 
 
 

 
Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати-Україна» щодо вступу до 
Асоціації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» щодо вступу до Асоціації, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкти рішень «Про припинення 

членства в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 
Україна» та «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» до 
розгляду на сесії обласної ради. 

3.  Підтримати участь Чернівецької області у проектах «Карпатська 
мережа регіонального розвитку» та «Карпатська мережа регіонального 
розвитку 2.0» та надіслати запит до АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна – 
Карпатська агенція регіонального розвитку» щодо роз’яснення бюджетної 
участі Чернівецької області у конкурсних наборах програм зазначених проєктів. 

4. Фінансової участі у Конкурсі підтримки ініціатив місцевих 
карпатських громад не брати у зв’язку із самостійним проведенням Конкурсу 
проєктів громад. 
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5. У зв’язку із недоцільністю дублювання однакових функцій в сфері 
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва різними 
установами Чернівецької області покласти виконання функцій регіонального 
відділення/представництва Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати-Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» на 
Установу «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області». 

 
 
 
 
 

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 2/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Сторожинецької міської 
ради Чернівецького району 
Чернівецької області щодо включення 
проєкту «Будівництво каналізаційних 
очисних споруд продуктивністю 2000 
м3 на добу в м. Сторожинець 
Чернівецької області» у Президентську 
програму «Велике будівництво» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Сторожинецької міської ради 
Чернівецького району Чернівецької області щодо включення проєкту 
«Будівництво каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в 
м. Сторожинець Чернівецької області» у Президентську програму «Велике 
будівництво», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю фінансових можливостей на обласному рівні 

вирішити дане питання та того, що об’єкти комунальної власності не можуть 
фінансуватись з Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища, доцільністю є вирішення порушеного питання у комплексі: 

2.1 Надіслати звернення до Басейнового управління водних ресурсів 
річок Прут та Сірет щодо розподілу громад Чернівецької області за басейно-
річковим принципом. 
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3. Звернутись до Управління житлово-комунального господарства 
обласної державної адміністрації щодо запиту інформації від громад за 
Формою 1 (додається). 

4. Після отримання запитуваної зведеної інформації повторно 
розглянути питання щодо звернення до європейських та міжнародних програм, 
донорів та фінансово-кредитних організацій щодо фінансування комплесного 
вирішення проблем водовідведення та каналізування громад Чернівецької 
області .  

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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Форма 1 

Громада 

Наявність 
системи 

водовідвед
ення 

Наявніс
ть 

очисних 
споруд 

Наявність ПКД 
на 

будівництво/реко
нструкцію 

системи 
водовідведення/о
чисних споруд із 

зазначенням 
вартості 

будівництва/реко
нструкції 

Технологічна 
актуальність 

ПКД з 
будівництва/ре
конструкції та 

року 
проходження 
експертизи 

Уразі 
відсутності 

інформації по 
наявності таких 

споруд – 
орієнтовна 

вартість 
будівництва/ре

конструкції 

      
      
      
      
      
      
      
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 
 
Про запит депутата Вижницької 
районної ради Василя АНДРЮКА 
стосовно включення Банилівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка 
до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального 
розвитку на капітальний ремонт 
приміщення старої школи, яка 
знаходиться на балансі 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
І. Діяконюка 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про запит депутата Вижницької районної ради 
Василя АНДРЮКА стосовно включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. 
Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з Державного фонду регіонального 
розвитку на капітальний ремонт приміщення старої школи, яка знаходиться на 
балансі Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

надати Чернівецькій обласній раді, Вижницькій районній раді, Банилівській 
сільській раді виставлені оцінки кожним з п’яти експертів, що оцінювали 
проєкт капітального ремонту приміщення старої школи, яка знаходиться на 
балансі Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка, по кожному з п’яти 
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критеріїв, поданого на конкурс проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. 

3. Для забезпечення подання на конкурсний відбір пріоритетних для 
регіону проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2022 році, Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації надати Чернівецькій обласній раді заповнену 
Форму 1 (додається). 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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Форма 1 

Населений 
пункт 

Наявність школи 
та іі ступінь 

Проєктна 
потужність 

будівлі школи 

Кількість 
учнів, що 

навчаються у 
школі у 2020-

2021 н.р. 

Кількість дітей, 
що народились 
у населенному 
пункті у 2016, 

2017, 2018, 2019, 
2020 

     
     
     
     
     
     
     
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення директора 
Чернівецького академічного обласного 
українського музично-драматичного 
театру імені Ольги Кобилянської Юрія 
МАРЧАКА щодо виділення 
фінансування у 2021 році для 
продовження ремонтно-реставраційних 
робіт  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення директора Чернівецького 
академічного обласного українського музично-драматичного театру імені 
Ольги Кобилянської Юрія МАРЧАКА щодо виділення фінансування у 2021 
році для продовження ремонтно-реставраційних робіт, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Наполегливо рекомендувати Управлінню культури обласної 

державної адміністрації надати Чернівецькій обласній раді обґрунтування 
виникнення боргу за виконані роботи в Чернівецькому академічному 
обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги 
Кобилянської та його непогашенні у 2020 році. Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації розглянути варіант погашення боргу за виконані 
роботи. 

3. Управлінню культури обласної державної адміністрації підготувати 
пакет документів проєкту по капітальному ремонту Чернівецького 
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академічного обласного українського музично-драматичного театру імені 
Ольги Кобилянської та подати його на фінансування в рамках програми 
«Велике будівництво». Копію пакету документів надати Чернівецькій обласній 
раді. 

 
 
 
 

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 5/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання Регіональної програми 
розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 
на 2018-2020 роки у 2019 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про виконання Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки у 2019 
році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Зняти з порядку денного питання як таке, що втратило актуальність і 

заслухати загальний звіт про виконання Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва за 2018-2020 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 6/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надати негативний висновок заходам і плану Програми у зв’язку із 

їхньою фінансовою необґрунтованістю: відсутність документальних гарантій та 
підтверджень надходжень до Чернівецької області у 2021 році 2,077 млрд. грн. з 
державного бюджету та обмеженість/відсутність бюджетів розвитку органів 
місцевого самоврядування області. 

3. Відправити Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік на доопрацювання для приведення 
фінансового плану Програми у відповідність до фінансових можливостей 
області. 

 
 
 

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 7/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про План роботи Чернівецької 
обласної ради на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про План роботи Чернівецької обласної ради на 
2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У Плані роботи обласної ради на 2021 рік, в частині «Відповідальні», 

додати постійну комісію з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку 
та транскордонного співробітництва в наступних питаннях: 

пункт 1. Питання, що плануються до розгляду на пленарних засіданнях 
сесій обласної ради: 

4). Про результати проведення моніторингу виконання у 2020 році 
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року; 
5). Про виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки; 
6). Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки; 
22). Про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки; 
25). Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки; 



 2 

28). Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2020 рік; 
пункт 2. Питання, що плануються до розгляду на засіданнях постійних 

комісій обласної ради: 
4). Про результати проведення моніторингу виконання у 2020 році Плану 
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області до 2020 року 
5). Про виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки 
6). Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 
26). Про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки 
29). Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки 
44). Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2020 рік 
 
 
 
 

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 8/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання обласного бюджету за 
2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів Дякової А.А. про виконання обласного бюджету за 2020 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації доопрацювати проєкт рішення «Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік» із зазначенням відсотків виконання дохідної та 
видаткової частини бюджету. 

3.  Досвід, отриманий під час виконання бюджету у 2020 році в умовах 
пандемії врахувати у 2021 році як в частині надходжень, так і в частині 
видатків. 

 
 
 
 

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 9/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про розпорядження обласної державної 
адміністрації від 16.02.2021 №160-р 
«Про організацію виконання Плану 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2027 року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про розпорядження обласної державної 
адміністрації від 16.02.2021 №160-р "Про організацію виконання Плану заходів 
з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2027 року", постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації привести індикатори 

Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2027 року у відповідність до макроекономічних прогнозів 
розвитку економіки України на 2021 рік, середню та довгострокову 
перспективу, а також індикаторів Державної стратегії регіонального розвитку 
до 2027 року та Національної економічної стратегії до 2030. 

 
 
 
 

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 10/3 

 
04.03.2021 р. м. Чернівці 

 
Про розпорядження обласної державної 
адміністрації від 18.11.2020 №1257-р 
"Про внесення змін до складу 
регіональної комісії з оцінки та 
забезпечення проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних 
програм і проєктів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про розпорядження обласної державної 
адміністрації від 18.11.2020 №1257-р "Про внесення змін до складу 
регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку", постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації впорядкувати склад 

регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
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розвитку відповідно до нового керівного складу обласної ради та пропозицій 
обласної ради відповідно до листа №__________ від    __.__.2021. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 


	Протокол 3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 1 звернення Єврорегіону про вступ
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 2 Звернення Сторож мр
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 3 звернення депутата Вижницької рр
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 4 звернення театр
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 5 викон прогр міжнар співроб
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 6 про прогр екон і соц роз на 2021
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 7 план роботи ради на 2021
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 8 викон бюджету 2020
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок  9 розпорядж заход з реал Стратегії
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок  10 розпорядж ДФРР
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	ADPAC33.tmp
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	ADP515D.tmp
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА




