
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 13 
 

29 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; 
ІЛІЩУК Анатолій Олексійович; 
КАРЛІЙЧУК Микола Миколайович; 
КУХАРУК Андрій Анатолійович; 
ШКУРІДІН Олександр Миколайович. 
Відсутні: 
АНДРЮК Андрій Васильович; 
МАКОВЕЙ Андрій Дмитрович - заступник голови постійної комісії; 
МУНТЯН Мірча Іванович; 
ОНОФРЕЙ Василь Костянтинович. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про реалізацію заходів проєкту 

«Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-
Сучава (Шепіт-Ізвоареле Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020». 

Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва. 

2. Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості із заробітної 
плати працівникам підприємства, за надані енергоносії. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо надання 

субвенції районному бюджету для завершення фінансового року. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку 

Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
5. Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку 



Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
6. Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку 

Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
7. Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку 

Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 
роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
8. Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю 

«Мак-медик» щодо збільшення кавітаційної ставки сімейним лікарям або 
передбачення цільових виплат за ведення пацієнтів з COVID-19. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
9. Про розгляд звернення Головного управління національної поліції 

в Чернівецькій області щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання обладнання для цифрового радіозв’язку та пусконалагоджувальних 
робіт. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
10. Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський клінічний 

онкологічний центр» щодо виділення коштів на придбання цифрового 
мамографа. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
11. Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський клінічний 

онкологічний центр» щодо виділення коштів на виконання покрівельних робіт 
приміщення для подальшого розміщення лінійного прискорювача – 
високосучасного обладнання на території закладу. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
12. Про розгляд звернень депутата обласної ради VІІІ скликання 

Палійчук О.М. щодо виділення коштів на оновлення та зміцнення 
матеріально-технічної бази комунальних закладів «Чернівецький обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
13. Про розгляд звернень депутата обласної ради VІІІ скликання 

Палійчук О.М. щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення внутрішніх ремонтно-реставраційних робіт ОКУ 
«Чернівецький обласний академічний театр ляльок». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
14. Про розгляд звернення Управління патрульної поліції в 

Чернівецькій області Департаменту патрульної поліції щодо модернізації 
радіозв’язку у місті Чернівці та Чернівецькій області. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 



15. Про розгляд звернення громадської організації мистецька агенція 
розвитку творчості осіб з інвалідністю «Промінь надії» щодо затвердження 
комплексної програми «Мистецтво без бар’єрів» на 2022-2024 років». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
16. Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо виділення 

додаткових коштів з обласного бюджету на оплату електро та газопостачання. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
17. Про розгляд звернення Вижницької міської ради Вижницького 

району щодо виділення коштів через Комплексну програму з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія у Чернівецькій області на 
2019-2021 роки на заходи щодо відновлення гідрологічного режиму в селі 
Мілієве шляхом розчистки русла, усунення мулових наносів та прочистки 
чагарників і засмічення побутовими відходами річки Теплиця. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
18. Про розгляд листа обласної державної адміністрації стосовно 

пропозицій до плану роботи обласної ради на 2022 рік. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
19. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 

патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів з обласного бюджету для 
закупівлі обладнання. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Про реалізацію заходів проєкту «Покращення транспортної 

інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава (Шепіт-Ізвоареле 
Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-
2020». 

ІНФОРМУЄ: Олексій ГРУШКО - голова постійної комісії обласної 
ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/13 (додається). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» 

щодо виділення коштів на погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам підприємства, за надані енергоносії. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 2/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» 

щодо виділення коштів на погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам підприємства, за надані енергоносії. 



ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 3/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
4. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів Програми 
фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 4/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
5. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів Комплексної 
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 5/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
6. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів Регіональної 
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 
2021-2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 6/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
7. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів Комплексної 
програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 7/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
 
 
 



8. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Мак-

медик» щодо збільшення кавітаційної ставки сімейним лікарям або 
передбачення цільових виплат за ведення пацієнтів з COVID-19. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 8/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
9. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Головного управління національної поліції в 

Чернівецькій області щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання обладнання для цифрового радіозв’язку та пусконалагоджувальних 
робіт. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 9/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
10. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний 

центр» щодо виділення коштів на придбання цифрового мамографа. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 10/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
11. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний 

центр» щодо виділення коштів на виконання покрівельних робіт приміщення 
для подальшого розміщення лінійного прискорювача – високосучасного 
обладнання на території закладу. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 11/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
12. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень депутата обласної ради VІІІ скликання  

Палійчук О.М. щодо виділення коштів на оновлення та зміцнення 
матеріально-технічної бази комунальних закладів «Чернівецький обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 12/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 



 
13. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернень депутата обласної ради VІІІ скликання  

Палійчук О.М. щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення внутрішніх ремонтно-реставраційних робіт ОКУ 
«Чернівецький обласний академічний театр ляльок». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 13/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
14. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Управління патрульної поліції в Чернівецькій 

області Департаменту патрульної поліції щодо модернізації радіозв’язку у 
місті Чернівці та Чернівецькій області. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 14/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
15. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення громадської організації мистецька агенція 

розвитку творчості осіб з інвалідністю «Промінь надії» щодо затвердження 
комплексної програми «Мистецтво без бар’єрів» на 2022-2024 років». 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 15/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
16. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо виділення 

додаткових коштів з обласного бюджету на оплату електро та газопостачання. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 16/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
17. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Вижницької міської ради Вижницького району 

щодо виділення коштів через Комплексну програму з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія у Чернівецькій області на 2019-2021 роки 
на заходи щодо відновлення гідрологічного режиму в селі Мілієве шляхом 
розчистки русла, усунення мулових наносів та прочистки чагарників і 
засмічення побутовими відходами річки Теплиця. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 17/13 (додаються). 



Результати голосування: «за» - 7. 
 
18. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа обласної державної адміністрації стосовно 

пропозицій до плану роботи обласної ради на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 18/13 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 7. 
 
19. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 

патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів з обласного бюджету для 
закупівлі обладнання. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 19/13 (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 № 1/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
реалізацію заходів проєкту 
«Покращення транспортної 
інфраструктури прикордонних 
територій Чернівці-Сучава (Шепіт-
Ізвоареле Сучевей)» в рамках 
Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва Олексія ГРУШКА щодо реалізацію заходів 
проєкту «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій 
Чернівці-Сучава (Шепіт-Ізвоареле Сучевей)» в рамках Спільної операційної 
програми «Румунія-Україна 2014-2020», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Олексія ГРУШКА щодо реалізацію заходів проєкту 
«Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-
Сучава (Шепіт-Ізвоареле Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020» 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  № 2/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ЧОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця» 
щодо виділення коштів на погашення 
заборгованості із заробітної плати 
працівникам підприємства, за надані 
енергоносії  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ЧОКП 
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця» щодо виділення коштів 
на погашення заборгованості із заробітноі плати працівникам 
підприімства, за надані енергоносіі, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості 
із заробітноі плати працівникам підприімства, за надані 
енергоносіі взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ЧОКП «Бальнеологічний санаторій 
«Брусниця» щодо виділення коштів на погашення заборгованості із заробітної 
плати працівникам підприємства, за надані енергоносії. 

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

3. Відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної 
ради підготувати проєкт рішення щодо подальшого функціонування  
ЧОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» та подати 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 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 3/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради щодо надання субвенції 
районному бюджету для завершення 
фінансового року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
Вижницької районної ради щодо надання субвенцїї районному 
бюджету для завершення фїнансового року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Вижницької районної ради щодо 
надання субвенцїї районному бюджету для завершення 
фїнансового року взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради щодо 
надання субвенцїї районному бюджету для завершення 
фїнансового року. 

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  № 4/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області щодо 
фінансування у 2022 році у повному обсязі 
заходів Програми фінансової підтримки 
установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у 
повному обсязі заходів Програми фінансової підтримки установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів Програми 
фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області». 

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  № 5/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області 
щодо фінансування у 2022 році у повному 
обсязі заходів Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 
2021-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у 
повному обсязі заходів Комплексної програми розвитку малого та 
середнього пїдприїмництва у Чернївецькїй областї на 2021-2022 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку малого та середнього 
пїдприїмництва у Чернївецькїй областї на 2021-2022 роки взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку малого та середнього 
пїдприїмництва у Чернївецькїй областї на 2021-2022 роки. 

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  № 6/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області 
щодо фінансування у 2022 році у повному 
обсязі заходів Регіональної програми 
розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у 
повному обсязі заходів Регіональноі програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецькоі області на 2021-2023 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Регіональноі програми розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецькоі області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Регіональноі програми розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецькоі області на 2021-2023 роки. 

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  № 7/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області 
щодо фінансування у 2022 році у повному 
обсязі заходів Комплексної програми 
розвитку туризму в Чернівецькій області на 
2021-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у 
повному обсязі заходів Комплексної програми розвитку туризму в 
Чернївецькїй областї на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку туризму в Чернївецькїй областї 
на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо фінансування у 2022 році у повному обсязі заходів 
Комплексної програми розвитку туризму в Чернївецькїй областї 
на 2021-2023 роки. 

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  № 8/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ТзОВ «Мак-медик» 
щодо збільшення кавітаційної ставки 
сімейним лікарям або передбачення цільових 
виплат за ведення пацієнтів з COVID-19 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ТзОВ «Мак-
медик» щодо збільшення кавітаційної ставки сімейним лікарям або 
передбачення цільових виплат за ведення пацієнтів з COVID-19, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ТзОВ «Мак-медик» щодо збільшення 
кавітаційної ставки сімейним лікарям або передбачення цільових виплат за 
ведення пацієнтів з COVID-19 взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати 
відповідне звернення до центральних органів влади та надіслати його за 
належністю. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 9/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Головного 
управління національної поліції в 
Чернівецькій області щодо виділення коштів 
з обласного бюджету на придбання 
обладнання для цифрового радіозв’язку та 
пусконалагоджувальних робіт 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного 
управління національноі поліціі в Чернівецькій області щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на придбання обладнання 
для цифрового радіозв’язку та пусконалагоджувальних робіт, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Головного управління національноі 
поліціі в Чернівецькій області щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на придбання обладнання для цифрового 
радіозв’язку та пусконалагоджувальних робіт взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Головного управління національноі 
поліціі в Чернівецькій області щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на придбання обладнання для цифрового 
радіозв’язку та пусконалагоджувальних робіт. 

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  № 10/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний 
центр» щодо виділення коштів на придбання 
цифрового мамографа 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний центр» щодо виділення 
коштів на придбання цифрового мамографа, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» щодо виділення коштів на придбання 
цифрового мамографа взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» щодо виділення коштів на придбання 
цифрового мамографа. 

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  № 11/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний 
центр» щодо виділення коштів на виконання 
покрівельних робіт приміщення для 
подальшого розміщення лінійного 
прискорювача – високосучасного 
обладнання на території закладу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний центр» щодо виділення 
коштів на виконання покрівельних робіт приміщення для 
подальшого розміщення лінійного прискорювача – 
високосучасного обладнання на територіі закладу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» щодо виділення коштів на виконання 
покрівельних робіт приміщення для подальшого розміщення 
лінійного прискорювача – високосучасного обладнання на 
територіі закладу взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» щодо виділення коштів на виконання 
покрівельних робіт приміщення для подальшого розміщення 
лінійного прискорювача – високосучасного обладнання на 
територіі закладу. 

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  № 12/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутата обласної 
ради VІІІ скликання Палійчук О.М. щодо 
виділення коштів на оновлення та зміцнення 
матеріально-технічної бази комунальних 
закладів «Чернівецький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської 
молоді» та «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата 
обласної ради Vїїї скликання Палїйчук О.М. щодо видїлення 
коштїв на оновлення та змїцнення матерїально-технїчної бази 
комунальних закладїв «Чернївецький обласний центр науково-
технїчної творчостї учнївської молодї» та «Чернївецький 
обласний центр еколого-натуралїстичної творчостї», постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради Vїїї 
скликання Палїйчук О.М. щодо видїлення коштїв на оновлення та 
змїцнення матерїально-технїчної бази комунальних закладїв 
«Чернївецький обласний центр науково-технїчної творчостї 
учнївської молодї» та «Чернївецький обласний центр еколого-
натуралїстичної творчостї» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради VІІІ скликання 
Палійчук О.М. щодо виділення коштів на оновлення та зміцнення матеріально-
технічної бази комунальних закладів «Чернівецький обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді» та «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості». 

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  № 13/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата обласної 
ради VІІІ скликання Палійчук О.М. щодо 
виділення коштів на виготовлення проєктно-
кошторисної документації на проведення 
внутрішніх ремонтно-реставраційних робіт 
ОКУ «Чернівецький обласний академічний 
театр ляльок» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата 
обласної ради Vїїї скликання Палїйчук О.М. щодо видїлення 
коштїв на виготовлення проїктно-кошторисної документацїї на 
проведення внутрїшнїх ремонтно-реставрацїйних робїт ОКУ 
«Чернївецький обласний академїчний театр ляльок», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутата обласної ради Vїїї 
скликання  
Палїйчук О.М. щодо видїлення коштїв на виготовлення проїктно-
кошторисної документацїї на проведення внутрїшнїх ремонтно-
реставрацїйних робїт  
ОКУ «Чернївецький обласний академїчний театр ляльок» взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення депутата обласної ради VІІІ скликання 
Палійчук О.М. щодо виділення коштів на виготовлення проїктно-
кошторисної документацїї на проведення внутрїшнїх ремонтно-
реставрацїйних робїт  
ОКУ «Чернївецький обласний академїчний театр ляльок». 



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  № 14/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Управління 
патрульної поліції в Чернівецькій області 
Департаменту патрульної поліції щодо 
модернізації радіозв’язку у місті Чернівці та 
Чернівецькій області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення Управління 
патрульноі поліціі в Чернівецькій області Департаменту 
патрульноі поліціі щодо модернізаціі радіозв’язку у місті 
Чернівці та Чернівецькій області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Управління патрульноі поліціі в 
Чернівецькій області Департаменту патрульноі поліціі щодо 
модернізаціі радіозв’язку у місті Чернівці та Чернівецькій 
області взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Управління патрульноі поліціі в 
Чернівецькій області Департаменту патрульноі поліціі щодо 
модернізаціі радіозв’язку у місті Чернівці та Чернівецькій 
області. 

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  № 15/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення громадської 
організації мистецька агенція розвитку 
творчості осіб з інвалідністю «Промінь надії» 
щодо затвердження комплексної програми 
«Мистецтво без бар’єрів» на 2022-2024 років» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської 
організації мистецька агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю «Промінь 
надії» щодо затвердження комплексної програми «Мистецтво без бар’єрів» на 
2022-2024 років», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення громадської організації мистецька агенція 
розвитку творчості осіб з інвалідністю «Промінь надії» щодо затвердження 
комплексної програми «Мистецтво без бар’єрів» на 2022-2024 років» взяти до 
відома. 

2. Підготувати на надіслати відповідь громадській організації мистецька 
агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю «Промінь надії» щодо 
затвердження та прийняття програми Сторожинецькою міською радою. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 16/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сокирянської міської 
ради щодо виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету на оплату електро та 
газопостачання 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
Сокирянської мїської ради щодо видїлення додаткових коштїв з 
обласного бюджету на оплату електро та газопостачання, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення Сокирянської мїської ради щодо 
видїлення додаткових коштїв з обласного бюджету на оплату 
електро та газопостачання взяти до відома. 

2. Обласній державній адміністрації підготувати відповідне звернення до 
центральних органів влади та надіслати його за належністю. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 17/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Вижницької міської ради 
Вижницького району щодо виділення коштів через 
Комплексну програму з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія у Чернівецькій 
області на 2019-2021 роки на заходи щодо 
відновлення гідрологічного режиму в селі Мілієве 
шляхом розчистки русла, усунення мулових 
наносів та прочистки чагарників і засмічення 
побутовими відходами річки Теплиця 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення 
Вижницької мїської ради Вижницького району щодо видїлення 
коштїв через Комплексну програму з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологїя у Чернївецькїй областї на 2019-
2021 роки на заходи щодо вїдновлення гїдрологїчного режиму в 
селї Мїлїїве шляхом розчистки русла, усунення мулових наносїв 
та прочистки чагарникїв ї засмїчення побутовими вїдходами 
рїчки Теплиця, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 
Івана ШЕВЧУКА з порушеного питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вижницькій міській раді підготувати пакет документів 
згідно із затвердженим порядком та формою і подати до Управління екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації для вирішення питання по 
суті. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 18/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації стосовно пропозицій до плану 
роботи обласної ради на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про пропозиції до плану 
роботи обласної ради на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про пропозиції до плану роботи обласної ради на 2022 рік 
взяти до відома. 

2. Підготувати план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2022 рік. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  № 19/13 

 

29 листопада 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке 
обласне патологоанатомічне бюро» щодо 
виділення коштів з обласного бюджету для 
закупівлі обладнання 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП 
«Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для закупівлі обладнання, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 
патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів з обласного 
бюджету для закупівлі обладнання взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 
патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів з обласного 
бюджету для закупівлі обладнання. 

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

 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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