
1 

 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 
 

12 травня 2021 року       м. Чернівці, 
          вул. Грушевського, 1 

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

Присутні: 
ГЛУХОВ Олег Антонович – депутат обласної ради. 

І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 06.05.2021  

№ 01.41/18-792 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 06.05.2021 № 496-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 05.05.2021  

№ 01.41/18-786 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 30.04.2021 № 481-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 16.04.2021  

№ 01.25/18-702 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 14.04.2021 № 384-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії 
4. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.05.2021  

№ 01.45/18-802 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 28.04.2021 № 476-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
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1. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд та погодження розпорядження обласної державної 

адміністрації від 06.05.2021 № 496-р щодо перерозподілу запланованих 
асигнувань на цільове придбання шкільних автобусів та оснащення закладів 
загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM – 
лабораторіями, у зв’язку із внесенням змін до наказу Міністерства фінансів 
України де у квітні 2021 року відбулася зміна кодів програмної класифікації. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ: 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

06.05.2021 № 496-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету». 
(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд розпорядження обласної державної адміністрації від 

30.04.2021 № 481-р. щодо внесення змін до бюджетних призначень шляхом 
збільшення асигнувань на оплату поточних видатків для ОКМУ «Центр 
медико-соціальної експертизи» у сумі 60,0 тис.грн. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

30.04.2021 № 481-р «Про уточнення показників обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік». 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд розпорядження обласної державної адміністрації від 

14.04.2021 № 384-р щодо внесення змін до бюджетних призначень обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
Голосували пропозицію щодо погодження розпорядження обласної 

державної адміністрації від 14.04.2021 № 384-р щодо внесення змін до 
бюджетних призначень обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 

Результат голосування: «проти» - 7, «за» - 1, «утримались» - 2. 
ВИРІШИЛИ: 
Відмовити у погодженні розпорядження обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021 № 384-р «Про внесення змін до бюджетних 
призначень обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», у зв’язку із 
тим, що рішенням сесії обласної ради VІІІ від 30.03.2021 № 2-2/21 «Про 
внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік» кошти 
були передбачені на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 1, «утримались» - 2. 
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4. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд розпорядження обласної державної адміністрації від 

28.04.2021 № 476-р щодо перерозподілу видатків, передбачених Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації на 
оздоровлення та відпочинок дітей та спрямування їх територіальним громадам з 
метою ефективного проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії та 
упровадження відкритого, об’єктивного і прозорого підбору та направлення 
дітей до закладів оздоровлення та відпочинку Чернівецької області. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

28.04.2021 № 476-р «Про здійснення перерозподілу видатків загального фонду 
обласного бюджету на 2021 рік та затвердження Порядку використання та 
розподілу коштів субвенції з обласного бюджету». 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 10. 
 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» 

щодо виділення коштів на придбання автомобіля для перевезення хворих. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
2. Про звернення Черешського психоневрологічного будинку-інтернату 

щодо виділення коштів на встановлення автоматичної пожежної системи та 
придбання предметів і матеріалів для покращення умов проживання хворих. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
3. Про звернення Селятинської сільської ради щодо фінансової 

неспроможності бюджету громади. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
4. Про звернення громадської організації «Чернівецька обласна Спілка 

садівничих і городницьких товариств» щодо фінансової підтримки діяльності 
вищезазначеної організації. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна 

психіатрична лікарня» щодо виділення коштів на придбання автомобіля для 
перевезення хворих. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на придбання автомобіля для перевезення 
хворих взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» виділення коштів на придбання автомобіля для перевезення хворих. 
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За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Черешського психоневрологічного 
будинку-інтернату щодо виділення коштів на встановлення автоматичної 
пожежної системи та придбання предметів і матеріалів для покращення умов 
проживання хворих. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату щодо виділення коштів на встановлення автоматичної пожежної 
системи та придбання предметів і матеріалів для покращення умов проживання 
хворих взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату щодо виділення коштів на встановлення автоматичної пожежної 
системи та придбання предметів і матеріалів для покращення умов проживання 
хворих. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Селятинської сільської ради щодо 

фінансової неспроможності бюджету громади. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської ради щодо фінансової 
неспроможності бюджету громади взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
підготовки проєкту рішення та звернення до Верховної Ради України про 
внесення змін до статей 273 та 277 Податкового Кодексу України 
передбачивши ставку земельного податку для земель лісового фонду у розмірі 
3% від нормативно-грошової оцінки. 

3. Просимо у визначений чинним законодавством термін подати до 
обласної ради відповідний пакет документів для попереднього розгляду на 
постійній комісії та сесії обласної ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 
4. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення громадської організації 

«Чернівецька обласна Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо 
фінансової підтримки діяльності вищезазначеної організації. 
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ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації «Чернівецька обласна 
Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо фінансової підтримки 
діяльності вищезазначеної організації взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення громадської організації «Чернівецька 
обласна Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо фінансової 
підтримки діяльності вищезазначеної організації. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 10. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 
 
 
Секретар засідання постійної комісії Лілія БОРТИЧ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 1/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 06.05.21 № 01.41/18-792 
«Про розгляд та погодження 
розпорядження обласної державної 
адміністрації від 06.05.2021 № 496-р» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляд листа обласної державної адміністрації від 06.05.21 
№ 01.41/18-792 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 06.05.2021 № 496-р», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

06.05.2021 № 496-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету». 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 05.05.21 № 01.41/18-786 
«Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 
30.04.2021 № 481-р» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляд листа обласної державної адміністрації від 05.05.21 
№ 01.41/18-786 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 30.04.2021 № 481-р», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

30.04.2021 № 481-р «Про уточнення показників обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 3/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 16.04.21 № 01.25/18-702 
«Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 
14.04.2021 № 384-р» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляд листа обласної державної адміністрації від 16.04.21 
№ 01.25/18-702 «Про погодження розпорядження обласної державної 
адміністрації від 14.04.2021 № 384-р», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити у погодженні розпорядження обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021 № 384-р «Про внесення змін до бюджетних 
призначень обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», у зв’язку із 
тим, що рішенням сесії обласної ради VІІІ від 30.03.2021 № 2-2/21 «Про 
внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік» кошти 
були передбачені на проведення навчально-тренувальної та спортивної 
роботи.  

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 4/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 07.05.21 № 01.45/18-802 
«Про погодження розпорядження 
обласної державної адміністрації від 
28.04.2021 № 476-р» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляд листа обласної державної адміністрації від 
1607.05.21 № 01.45/18-802 «Про погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 28.04.2021 № 476-р», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

28.04.2021 № 476-р «Про здійснення перерозподілу видатків загального фонду 
обласного бюджету на 2021 рік та затвердження Порядку використання та 
розподілу коштів субвенції з обласного бюджету». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 1/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на 
придбання автомобіля для перевезення 
хворих  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» щодо виділення коштів на придбання автомобіля 
для перевезення хворих, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» щодо виділення коштів на придбання автомобіля для перевезення 
хворих взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» виділення коштів на придбання автомобіля для перевезення хворих. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 2/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату 
щодо виділення коштів на встановлення 
автоматичної пожежної системи та 
придбання предметів і матеріалів для 
покращення умов проживання хворих  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату щодо виділення коштів на встановлення 
автоматичної пожежної системи та придбання предметів і матеріалів для 
покращення умов проживання хворих, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату щодо виділення коштів на встановлення автоматичної пожежної 
системи та придбання предметів і матеріалів для покращення умов проживання 
хворих взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату щодо виділення коштів на встановлення автоматичної пожежної 
системи та придбання предметів і матеріалів для покращення умов проживання 
хворих. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 3/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Селятинської 
сільської ради щодо фінансової 
неспроможності бюджету громади 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської 
ради щодо фінансової неспроможності бюджету громади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Селятинської сільської ради щодо фінансової 
неспроможності бюджету громади взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
підготовки проєкту рішення та звернення до Верховної Ради України про 
внесення змін до статей 273 та 277 Податкового Кодексу України передбачивши 
ставку земельного податку для земель лісового фонду у розмірі 3% від 
нормативно-грошової оцінки. 

3. Просимо у визначений чинним законодавством термін подати до 
обласної ради відповідний пакет документів для попереднього розгляду на 
постійній комісії та сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4/4 

 

12 травня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення громадської 
організації «Чернівецька обласна Спілка 
садівничих і городницьких товариств» 
щодо фінансової підтримки діяльності 
вищезазначеної організації 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації 
«Чернівецька обласна Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо 
фінансової підтримки діяльності вищезазначеної організації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації «Чернівецька обласна 
Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо фінансової підтримки 
діяльності вищезазначеної організації взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення громадської організації «Чернівецька 
обласна Спілка садівничих і городницьких товариств» щодо фінансової 
підтримки діяльності вищезазначеної організації. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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