
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 10 
 

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про уточнення бюджетних призначень на освітні програми. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. 

 
3. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я». 

Інформує: Павлюк Михайло Вікторович – заступник голови обласної 
ради. 

 
 
 
 



1. СЛУХАЛИ:  
Про уточнення бюджетних призначень на освітні програми. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/10 (додається). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Ярослав БАРТОШ – начальник відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 2/10 (додається). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я». 

ІНФОРМУЄ: Михайло ПАВЛЮК – заступник голови обласної ради. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 3/10 (додається). 
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 № 1/10 

 

6 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про уточнення 
бюджетних призначень на 
освітні програми 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо уточнення бюджетних призначень на освітні програми, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Підготувати проєкт рішення «Про уточнення бюджетних призначень на 

освітні програми» та внести на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/10 

 

6 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Ярослава 
БАРТОША щодо внесення змін до Регіональної програми із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника відділу з питань комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради Ярослава БАРТОША щодо внесення змін 
до Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2021-2023 роки 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 

 
ВИСНОВОК № 3/10 

 

6 жовтня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до 
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України 
щодо належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Михайла ПАВЛЮКА щодо внесення змін до Регіональної програми із 
забезпечення повноважень щодо звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери 
охорони здоров’я, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника голови обласної ради Михайла ПАВЛЮКА 

щодо внесення змін до Регіональної програми із забезпечення повноважень 
щодо звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я взяти до 
відома. 

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

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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