
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 9 
 

01 жовтня 2021 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 28.09.21 року 

№ 01.25/18-1664 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 23.09.2021 року № 1063-р». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
2. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України Володимира Зеленського 
щодо введення в експлуатацію Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чернівецького району Чернівецької області». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
3. Про повторний розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька 

дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та 
доплат працівникам. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
 
 
 



1. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 28.09.21 року  

№ 01.25/18-1664 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 23.09.2021 року № 1063-р». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/9 (додається). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України Володимира Зеленського 
щодо введення в експлуатацію Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чернівецького району Чернівецької області». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 2/9 (додається). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про повторний розгляд колективного звернення ОКНП «Чернівецька 

дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та 
доплат працівникам. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 3/9 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
 
 

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 № 1/9 

 

1 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 28.09.21 року  
№ 01.25/18-1664 «Про розгляд та 
погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 23.09.2021 року 
№ 1063-р» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляду листа обласної державної адміністрації від 28.09.21 
року № 01.25/18-1664 «Про розгляд та погодження розпорядження обласної 
державної адміністрації від 23.09.2021 року № 1063-р» щодо перерозподілу 
бюджетних призначень обласного бюджету на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

23.09.2021 № 1063-р «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного 
бюджету на 2021 рік». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/9 

 

1 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VІІІ скликання до Президента України 
Володимира Зеленського щодо введення в 
експлуатацію Кам’янської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Чернівецького району 
Чернівецької області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до Президента України 
Володимира Зеленського щодо введення в експлуатацію Кам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернівецького району Чернівецької 
області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Івана ШЕВЧУКА про розгляд 

проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ 
скликання до Президента України Володимира Зеленського щодо введення в 
експлуатацію Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чернівецького району Чернівецької області» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 3/9 

 

1 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про повторний розгляд колективного 
звернення ОКНП «Чернівецька дитяча 
клінічна лікарня» щодо збільшення 
фінансування підприємства та доплат 
працівникам 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА про повторний розгляд колективного звернення від 13.09.2021 
року № Кол-126 ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна лікарня» щодо 
збільшення фінансування підприємства та доплат працівникам, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Івана ШЕВЧУКА про 

повторний розгляд колективного звернення від 13.09.2021 року № Кол-126 
ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування 
підприємства та доплат працівникам взяти до відома. 

2. Надіслати заявникам рекомендації постійної комісії обласної ради 
від 14.09.2021 року № 57/8 «Про розгляд колективного звернення  
ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування 
підприємства та доплат працівникам». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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