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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПОГОДЖЕНО 
Голова обласної ради 
____________________ 

Олексій БОЙКО 
ПЛАН РОБОТИ 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету на 2021 рік 

Питання, що пропонуються до розгляду на 
пленарних засіданнях сесії обласної ради 

І-й квартал 
1. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

3. 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. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

4. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

5. Про виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

6. Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

7. Про виконання у 2019-2020 роках Комплексної програми розвитку 
туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 
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8. Про виконання Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки  за 2020 рік. 

Департамент соціального захисту 
населення обласної державної 
адміністрації 

9. Про виконання Обласної комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян ”Турбота” на 2019 - 2021 роки за 2020 
рік. 

Департамент соціального захисту 
населення обласної державної 
адміністрації 

10. 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. 

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

11. Про виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області  на 2018-2021 роки за 2020 рік. 

Управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

12. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 
роки. 

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації 

13. Про права та обов’язки органів місцевого самоврядування - 
засновників закладів освіти з питань забезпечення якості освіти на 
підпорядкованих територіях.  

Управління Державної служби якості 
освіти у Чернівецькій області 

14. Про хід виконання Комплексної програми «Власний дім на  
2016-2020 роки» за 2020 рік. 

Управління агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

15. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 
визначенні вартості будівництва на 2021 рік. 

Департамент капітального будівництва 
та дорожнього господарства обласної 
державної адміністрації 

16. Про 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. 

Управління житлово-комунального 
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господарства, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації 

17. Про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку культури 
на 2020-2022 роки. 

Управління культури обласної державної 
адміністрації 

18. Про виконання у 2020 році Регіональної програми підтримки 
інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних 
меншин) Чернівецької області та української діаспори на 2019-2021 роки. 

Управління культури обласної державної 
адміністрації 

19. Про виконання у 2020 році Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

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

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

21. Про виконання у 2020 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

22. Про затвердження Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

23. Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

24. Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

25. Про затвердження Комплексної програми громадського здоров’я у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 
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ІІ-й квартал 
1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Чернівецької області за 2020 рік. 
Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

3. Про хід виконання Комплексної програми підтримки розвитку 
сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки (зі змінами) за 
2020 рік. 

Управління агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

4. Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку 
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки за 2020 рік. 

Управління цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

5. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 році. 

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

6. Про хід виконання у 2020 році регіональної програми соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки. 

Чернівецький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

7. Про виконання у 2020 році Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки. 

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

8. Про виконання у 2020 році Комплексної програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 
2018-2022 роки 

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

9. Про виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку освітньої 
галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки 

Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

10. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки. 

Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 
 

ІІІ-й квартал 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
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2. Про виконання Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 2020 рік. 

Управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

 

ІV-й квартал 
1. Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2022 – 2024 роки. 
Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

3. Про затвердження обласного бюджету на 2022 рік. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

4. Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 
Чернівецької області та української діаспори на 2022-2024 роки. 

Управління культури обласної державної 
адміністрації 

5. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання та 
лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2019-2021 
роки. 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

6. Про затвердження Програми надання соціальних послуг в 
Чернівецькій області на 2022-2027 роки. 

Чернівецький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
Протягом року. 

 
1. Розгляд та узагальнення висновків та пропозицій постійних комісій з 

розгляду проєктів рішень. 
2. Розгляд проєктів цільових та комплексних програм. 
3. Розгляд проєктів внесення змін та виконання цільових та 

комплексних програм.  
 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 


	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

