
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 11 
 

08 листопада 2021 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 01.11.2021 

року № 02.2-18/4423 щодо погодження розпорядження від 28.10.2021  
№ 1209-р «Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету, 
передбачених Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації на 2021 рік». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 03.11.2021 

року № 01.25/18-1811 щодо погодження розпорядження від 02.11.2021  
№ 1219-р «Про перерозподіл бюджетних призначень». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету, передбачених 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації 
на 2021 рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/11 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 



 
2. СЛУХАЛИ:  
Про перерозподіл бюджетних призначень. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 2/11 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
 
 

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 № 1/11 

 

8 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 01.11.2021 року № 02.2-18/4423 
щодо погодження розпорядження від 28.10.2021 
№ 1209-р «Про перерозподіл деяких видатків 
обласного бюджету, передбачених 
Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації на 2021 рік» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляду листа обласної державної адміністрації від 
01.11.2021 року № 02.2-18/4423 щодо погодження розпорядження від 
28.10.2021 № 1209-р «Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету, 
передбачених Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації на 2021 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

28.10.2021 № 1209-р «Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету, 
передбачених Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації на 2021 рік». 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/11 

 

8 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 03.11.2021 року № 01.25/18-1811 
щодо погодження розпорядження від 02.11.2021 
№ 1219-р «Про перерозподіл бюджетних 
призначень» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Івана 
ШЕВЧУКА щодо розгляду листа обласної державної адміністрації від 
03.11.2021 року № 01.25/18-1811 щодо погодження розпорядження від 
02.11.2021 № 1219-р «Про перерозподіл бюджетних призначень», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити розпорядження обласної державної адміністрації від 

02.11.2021 № 1219-р «Про перерозподіл бюджетних призначень». 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 


	Протокол 11
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


