
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 6 
засідання постійної комісії 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 
16:00 Каб. 332 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Гуйтор Микола Миколайович – перший заступник голови Чернівецької 
обласної ради. 
Ткачук Наталія Василівна – директор комунального закладу «Чернівецький 
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина». 
Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради. 
Юлія Грицку-Андрієш – депутат Чернівецької обласної ради VIII скликання 

 
Порядок денний: 

 
1. Про повторний розгляд звернення Буковинської митниці щодо 

продовження виконання робіт та відкриття пункту пропуску «Дяківці». 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про звернення ГО «Клуб підприємців Буковини», ГО «Чернівецька 

бізнес група» та ГО «Леді Бізнес Клуб» щодо створення першого бізнес Хабу в 
Чернівцях. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
3. Про відповідь Чернівецькоі обласноі державноі 

адміністраціі на висновок постійноі комісіі з питань 
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інвестицій, проіктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 04.03.2021 і3/3. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
4. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник 

юридичного відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради . 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про повторний розгляд проєкту рішення «Про діяльність Єврорегіону 

«Верхній Прут» у 2018-2020 роках». 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про повторний розгляд проєкту рішення «Про реалізацію проєктів 

міжнародної технічної допомоги у Чернівецькій області у 2020 та про участь 
Чернівецької області у міжнародних програмах у 2021 році. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
7. Про реалізацію та підготовку до наступного конкурсного відбору 

інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за 
2020-2022 роки. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
8. Про звернення Сторожинецької міської ради щодо сприяння у 

реалізації першочергових проєктів на території територіальної громади. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
9. Про звернення комунального закладу «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

Інформує: Ткачук Наталія Василівна – директор комунального 
закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина». 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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10. Про відповідь Чернівецької обласної державної адміністрації на 
протокольне рішення Чернівецької обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 
№13/2. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
11. Про моніторинг реалізації проєктів конкурсу за рахунок коштів 

ДФРР в Чернівецькій області. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
12. Про моніторинг проєктів, які були подані на конкурсний відбір 

Буковинського культурного фонду. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
13. Про раціональність використання коштів на ремонт та 

реконструкцію автомобільних доріг Чернівецької області відповідно до Плану 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області 
на період до 2027 року. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
14. Про інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. щодо необхідності внесення змін до Регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
15. Про інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. щодо виділення додаткового фінансування на заходи Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 
роки. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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16. Про інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 
проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. щодо виділення додаткового фінансування на заходи Регіональної 
програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» на 2020-2023 роки. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
17. Про звернення Мамалигівської сільської ради Чернівецького району 

щодо співфінансування проєкту в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020». 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
18. Про звернення Карапчівської сільської ради Чернівецького району 

щодо співфінансування проєкту в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020». 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
19. Про звернення Сучевенської сільської ради Чернівецького району 

щодо сприяння відкриття пункту спрощеного перетину Державного кордону на 
ділянці Корчівці-Білка. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
20. Про проведення Інвестиційного форуму в Чернівецькій області у 

2021 році. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – голова постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
21. Про пропозиції ДНТЦ «Екоресурс» щодо реалізації можливостей і 

напрацювань в рамках Ініціативи Тримор’я та головування України в Стратегії 
ЄС для Дунайського регіону у 2021-2022 роках. 

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

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
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1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про повторний розгляд 
звернення Буковинської митниці щодо продовження виконання робіт та 
відкриття пункту пропуску «Дяківці». 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення ГО «Клуб 
підприємців Буковини», ГО «Чернівецька бізнес група», ГО «Леді Бізнес Клуб» 
щодо створення першого бізнес Хабу в Чернівцях. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про відповідь 
Чернівецькоі обласноі державноі адміністраціі на висновок 
постійноі комісіі з питань інвестицій, проіктів регіонального 
розвитку та транскордонного співробітництва від 04.03.2021 і3/3. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
4. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 

апарату Чернівецької обласної ради про структуру та чисельність виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про повторний розгляд 
проєкту рішення «Про діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 2018-2020 
роках». 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про повторний розгляд 
проєкту рішення «Про реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги у 
Чернівецькій області у 2020 та про участь Чернівецької області у міжнародних 
програмах у 2021 році. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про реалізацію та підготовку 
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до наступного конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів 
регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку за 2020-2022 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення 
Сторожинецької міської ради щодо сприяння у реалізації першочергових 
проєктів на території територіальної громади. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
9. Слухали: Інформацію директора комунального закладу 

«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» Ткачук 
Наталії Василівни про звернення комунального закладу «Чернівецький 
обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О,О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про відповідь Чернівецької 
обласної державної адміністрації на протокольне рішення Чернівецької 
обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №13/2. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грицку-Андрієш Ю.П.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
11. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про моніторинг реалізації 
проєктів конкурсу за рахунок коштів ДФРР в Чернівецькій області. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
12. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про моніторинг проєктів, які 
були подані на конкурсний відбір Буковинського культурного фонду. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
13. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про раціональність 
використання коштів на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг 
Чернівецької області відповідно до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
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Вирішили: висновок комісії додається. 
14. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича щодо необхідності внесення 
змін до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається. 

15. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про виділення додаткового 
фінансування на заходи Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається.   

16. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про виділення додаткового 
фінансування на заходи Регіональної програми фінансової підтримки установи 
«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається.  

17. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення 
Мамалигівської сільської ради Чернівецького району щодо співфінансування 
проєкту в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020». 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається.  

18. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Карапчівської 
сільської ради Чернівецького району щодо співфінансування проєкту в рамках 
Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020». 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається.  

19. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення Сучевенської 
сільської ради Чернівецького району щодо сприяння відкриття пункту 
спрощеного перетину Державного кордону на ділянці Корчівці-Білка. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О.  
Вирішили: висновок комісії додається.  
20. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
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співробітництва Грушка Олексія Олександровича про проведення 
Інвестиційного форуму в Чернівецькій області у 2021 році. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
21. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про пропозиції щодо 
реалізації наявних можливостей і напрацювань в рамках Ініціативи Тримор’я та 
головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону у 2021-2022 
роках. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                  Олексій ГРУШКО 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Михайло ЖАР 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про повторний розгляд звернення 
Буковинської митниці щодо 
продовження виконання робіт та 
відкриття пункту пропуску «Дяківці» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про повторний розгляд звернення Буковинської 
митниці щодо продовження виконання робіт та відкриття пункту пропуску 
«Дяківці», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Врахувавши висновки юридичного та фінансового відділів 
виконавчого апарату обласної ради рекомендувати Чернівецькій обласній 
державній адміністрації ініціювати перед Офісом Президента питання 
включення «Реконструкції автомобільного пункту пропуску «Дяківці» та 
ділянку дороги Т-26-06 /Н-03/-Новоселиця-Герца-КПП «Дяківці» до переліку 
об’єктів програми Президента «Велике будівництво» та звернутись до 
Державної фіскальної служби України з проханням пришвидшити передачу 
незавершеного будівництва по «Реконструкції автомобільного пункту пропуску 
«Дяківці» з балансу Державної фіскальної служби України на баланс 
Буковинської митниці Державної митної служби України. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ГО «Клуб підприємців 
Буковини», ГО «Чернівецька бізнес 
група» та ГО «Леді Бізнес Клуб» щодо 
створення першого бізнес-хабу в 
Чернівцях 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення ГО «Клуб підприємців Буковини», 
ГО «Чернівецька бізнес група», та ГО «Леді Бізнес Клуб» щодо створення 
першого бізнес-хабу в Чернівцях, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради проінформувати ГО «Чернівецька бізнес група», ГО 
«Клуб підприємців Буковини», ГО «Леді Бізнес Клуб» щодо переліку наявних 
приміщень з подальшою можливістю участі зазначених ГО в електронних 
торгах для створення першого бізнес-хабу в Чернівцях до 25 червня 2021 року. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про відповідь Чернівецької обласної 
державної адміністрації на висновок 
постійної комісії з питань інвестицій, 
проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва від 
04.03.2021 №3/3 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про відповідь Чернівецької обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва від 04.03.2021 
№3/3, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації надати 

інформації по всіх закладах освіти Чернівецької області за формою 
(додається), врахувавши, що у відповіді обласної адміністрації на висновок 
постійної комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва від 04.03.2021 №3/3 наявна інформація за 
формою тільки по одному населеному пункту області. 

2. Інформацію, зазначену у п.1 даного Висновку, надати до 25 червня 2021 
року. 

 
Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО 
  



 

Форма 1 

Населений 
пункт 

Наявність школи 
та її ступінь 

Проєктна 
потужність 

будівлі школи 

Кількість 
учнів, що 

навчалися у 
школі у 2020-

2021 н.р. 

Кількість дітей, 
що народились 
у населенному 
пункті у 2016, 

2017, 2018, 2019, 
2020 рр. 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи О.С. про 
структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про структуру та 

чисельність виконавчого апарату обласної ради» до розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 5/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про повторний розгляд проєкту 
рішення «Про діяльність Єврорегіону 
«Верхній Прут » у 2018-2020 роках»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про повторний розгляд проєкту рішення «Про 
діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 2018-2020 роках», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. Проєкт рішення 

«Про діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» у 2018-2020 роках визнати таким, 
який втратив актуальність. 

2. У зв’язку з важливістю використання можливостей транскордонного 
співробітництва (ТКС) для розвитку Чернівецької області, а також доведеної 
ефективності такого інструменту ТКС як єврорегіон, Департаменту комунікацій 
Чернівецької обласної державної адміністрації внести зміни до Програми 
міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки, зокрема 
доповнивши заходи, зазначені у п.3 Додатку 3 Програми, ще одним заходом: 
«Створення на базі Єврорегіону «Верхній Прут» формалізованого об’єднання 
єврорегіонального співробітництва», відповідальним виконавцем якого 
визначити Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області та проєкт 
відповідного рішення винести на розгляд чергової сесії Чернівецької обласної 
ради. 

 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 6/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про повторний розгляд проєкту 
рішення «Про реалізацію проєктів 
міжнародної технічної допомоги у 
Чернівецькій області у 2020 році та про 
участь Чернівецької області у 
міжнародних програмах у 2021 році» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про повторний розгляд проєкту рішення «Про 
реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги у Чернівецькій області у 
міжнародних програмах у 2021 році», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. Проєкт 

рішення «Про реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги у 
Чернівецькій області у міжнародних програмах у 2021 році» визнати таким, що 
втратив актуальність. 

2. Рекомендувати Департаменту комунікацій Чернівецької обласної 
державної адміністрації внести зміни до Програми міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки, доповнивши заходи 
розділу 4 Додатку 3 до Програми заходами про поширення інформації щодо 
можливостей участі у міжнародних програмах та грантових конкурсах,  проєкт 
відповідного рішення винести на розгляд чергової сесії Чернівецької обласної 
ради. 

3. Рекомендувати Департаменту комунікацій Чернівецької обласної 
державної адміністрації консолідувати зусилля органів виконавчої влади, 



 

структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, 
Чернівецької обласної ради, органів місцевого самоврядування області та 
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо визначення, 
підготовки та подачі на конкурсні відбори проєктів, пріоритетних для 
Чернівецької області. 

4. З метою належної підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 
участю Чернівецької області в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, 
в т.ч. зустрічі Національних координаторів і координаторів пріоритетних 
напрямів Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у 2022 році в 
м. Чернівці, звернути увагу Департаменту комунікацій Чернівецької обласної 
державної адміністрації на необхідність напрацювання до кінця вересня 2021 
року спільно з Агенцією регіонального розвитку Чернівецької області 
ключових проєктних пропозицій від Чернівецької області в рамках Стратегії 
ЄС для Дунайського регіону з метою їх подальшого представлення 
Секретаріату Дунайської стратегії та подання з метою отримання фінансування 
до донорських організацій та програм. 

 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА   



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 7/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про реалізацію та підготовку до 
конкурсних відборів інвестиційних 
програм та проєктів регіонального 
розвитку, що можуть реалізуватись за 
рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку за 2020-2022 
роки  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про реалізацію та підготовку до конкурсних 
відборів інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку за 
2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку з тим, що відповідно до розпорядження обласної 

державної адміністрації №507-р від 11.05.2021 у складі комісії з 19 осіб є лише 
2 (два) представника громадських об’єднань, наполегливо рекомендувати 
Чернівецькій обласній державній адміністрації до наступного засідання 
регіональної комісії з оцінки та попереднього відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, привести її склад у відповідність до 
п.7. Наказу Мінрегіону №74 від 17.04.2015, довівши загальну кількість 
представників громадських об'єднань до не менше ніж 1/3 загальної кількості 
складу Комісії. 

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf


 

3. Рекомендувати  Чернівецькій обласній державній адміністрації під 
час оцінки проєктів, поданих на конкурсні відбори інвестиційних програм та 
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, залучати незалежних експертів та 
представників проектів міжнародної технічної допомоги, які займаються 
питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (із 
підтвердженим досвідом), із подальшою публікацією звітів про їхню роботу. 

Звернутись до Міністерства розвитку громад та територій України із 
пропозицією ініціювати зміни до Постанови Кабміну №196 від 18.03.2015 в 
частині викладення абзацу 3 п.2. Постанови у редакції: «До складу регіональної 
комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого 
самоврядування, наукових, інших установ та громадських об’єднань, до сфери 
діяльності яких належать питання соціально-економічного, інвестиційного 
та/або регіонального розвитку територій, за умови наявності у них профільної 
освіти або підтвердженого досвіду в сфері реалізації проєктів, що 
фінансувалися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, коштів 
українських донорів та міжнародної технічної допомоги». 

4. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації для 
забезпечення прозорості і відкритості проведення конкурсу не пізніше ніж за 
день до чергового засідання комісії, на якому буде затверджуватися 
рекомендований перелік проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, публікувати оцінки всіх проєктів по 
кожному з п’яти критеріїв від кожного члена комісії. 

5. У зв’язку із внесенням змін до п.4 Порядку підготовки, оцінки та 
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 
щодо забезпечення комплексного підходу щодо здійснення робіт і заходів на 
об’єкті будівництва, доручити Чернівецькій обласній державній адміністрації 
розробити окрему Регіональну програму на 2022-2023 рр. для фінансування 
розробки проєктно-кошторисної документації для обласних комунальних 
установ, закладів та підприємств з метою реалізації пріоритетних проєктів, які 
будуть подаватись на конкурс інвестиційних програм та проєктів регіонального 
розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку, та передбачити її фінансування у проєктах обласного 
бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки. 

6. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
організовувати виїзні засідання регіональної конкурсної комісії з оцінки та 
попереднього відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку, на місця реалізації проєктів, до затвердження 
результатів конкурсного відбору. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20299%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%209.12.2019.pdf


 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 8/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Сторожинецької міської 
ради щодо сприяння у реалізації 
першочергових проєктів на території 
територіальної громади 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Сторожинецької міської ради щодо 
сприяння у реалізації першочергових проєктів на території територіальної 
громади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Сторожинецькій міській раді пріоритизувати перелік проєктів та 

подати лише ті проєкти, які мають переважно регіональне значення, а також 
надати додаткові документи та інформацію до пріоритетних проєктів. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 9/6 

25.05.2021 р. м. Чернівці 
 

Про звернення комунального закладу 
«Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр «Родина» щодо 
виділення коштів на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального 
закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» 
Ткачук Н.В. про звернення комунального закладу «Чернівецький обласний 
навчально-реабілітаційний центр «Родина» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

винайти можливість виділити 765 тис. грн. у 2021 році на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації та комплексної реконструкції будівлі 
закладу з метою подачі проєкту на конкурс інвестиційних програм та проєктів 
регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році або передбачити 
зазначені кошти у обласному бюджеті на 2022 рік для створення умов 
реконструкції єдиного в своєму роді в області закладу «Чернівецький обласний 
навчально-реабілітаційний центр «Родина». 

3. Звернутись до Державного територіального галузевого об’єднання 
«Львівська укрзалізниця» з проханням передати перший поверх будівлі по вул. 
Гете, 1, м. Чернівці закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний 
центр «Родина» для розширення можливостей функціонування закладу. 

4. Звернути увагу Департаменту освіти Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо недопущення фінансування подібних закладів освіти за 
залишковим принципом. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 10/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про відповідь Чернівецької обласної 
державної адміністрації на 
протокольне рішення Чернівецької 
обласної ради VIII скликання від 
31.03.2021 №13/2 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про відповідь Чернівецької обласної державної 
адміністрації на протокольне рішення Чернівецької обласної ради VIII 
скликання від 31.03.2021 №13/2 та депутата Чернівецької обласної ради VIII 
скликання Юлії Грицку-Андрієш, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Визнати надану Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
інформацію по Протокольному рішенню №13/2 від 31.03.2021 неповною. 

2. Рекомендувати Департаменту комунікацій Чернівецької обласної 
державної адміністрації надати розгорнутий звіт щодо виконання 
Протокольного рішення №13/2 із зазначенням переліку актуальних діючих 
міжнародних та програм та грантів, за необхідності залучивши депутатку 
Чернівецької обласної ради VIII скликання Юлію Грицку-Андрієш для надання 
консультаційної допомоги Департаменту (за згодою). 

Надати окрему інформацію про результати виконання Протокольного 
рішення №13/2 на чергову сесію обласної ради та визначити доповідача із 
зазначеного питання. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 11/6 

25.05.2021 р. м. Чернівці 
Про моніторинг реалізації проєктів 
конкурсу за рахунок коштів ДФРР в 
Чернівецькій області у 2020-2021 рр. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про моніторинг реалізації проєктів конкурсу за 
рахунок коштів ДФРР в Чернівецькій області у 2020-2021 рр., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Чернівецькій обласній державній адміністрації надати інформацію 

щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 
Чернівецькій області у 2020 році із зазначенням за кожним проєктом 
затвердженої на 2020 рік суми, фактично використаних у 2020 році коштів, стан 
виконання (завершення) кожного із затверджених 2020 рік проєктів із 
зазначенням у випадку невиконання (незавершення, нездачі в експлуатацію 
об’єкту) причин цього. 

3. Запросити на найближче засідання сесії обласної ради представника 
Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідального за виконання 
проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, для представлення депутатам Чернівецької обласної ради VIII 
скликання інформації, зазначеної у п.2 даного висновку. 

4. Наполегливо рекомендувати Чернівецькій обласній державній 
адміністрації організувати для регіональної комісії з оцінки та попереднього 
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, 
у 2021 році та подальших роках щоквартальні виїзди на місця реалізації 
проєктів для здійснення моніторингу стану їхньої реалізації. 

 
Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 12/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про моніторинг проєктів, які були 
подані на конкурсний відбір 
Буковинського культурного фонду 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про моніторинг проєктів, які були подані на 
конкурсний відбір Буковинського культурного фонду, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  Звернути увагу Чернівецької обласної державної адміністрації 

щодо неприпустимості ненадання повної інформації у відповідь на лист 
Чернівецької обласної ради №01-12/07-599 від 11.05.2021   

3. З метою ефективного та прозорого використання коштів обласного 
бюджету за заходом Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 
роки «Розвиток та підтримка громадських культурних ініціатив, створення 
якісного мистецького продукту» наполегливо рекомендувати Чернівецькій 
обласній державній адміністрації: 

- надати Чернівецькій обласній раді форму заявки, перелік додатків 
для проєктів, поданих на конкурс Буковинського культурного 
фонду у 2021 році; 

- надати Чернівецькій обласній раді критерії оцінювання проєктів, 
поданих на конкурс Буковинського культурного фонду у 2021 році; 

- надати Чернівецькій обласній раді результати оцінки кожним 
оцінщиком за кожним критерієм кожного проєкту, поданого на 
конкурс Буковинського культурного фонду у 2021; 



 

- надати Чернівецькій обласній раді повний комплект документів 
(заповнена заявка та додатки) по кожному проєкту, поданому на 
конкурс Буковинського культурного фонду у 2021 році. 

4. Інформацію, зазначену у п.3 даного висновку, надати до 25 червня 
2021 року. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО   



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 13/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про раціональність використання 
коштів на ремонт та реконструкцію 
автомобільних доріг Чернівецької 
області відповідно до Плану заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на 
період до 2027 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про раціональність використання коштів на 
ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Чернівецької області відповідно 
до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2027 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Чернівецькій обласній державній адміністрації та Службі 

автомобільних доріг в Чернівецькій області надати інформацію по 
відповідності переліку доріг для реконструкції та виготовлення проєктно-
кошторисної документації з метою реконструкції у 2022 році Плану заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2027 року, із зазначенням відповідності кожної ділянки дороги, що 
ремонтується, пункту плану. Інформацію надати Чернівецькій обласній раді до 
25 червня 2021 року. 

3. Наполегливо рекомендувати Чернівецькій обласній державній 
адміністрації створити комісію та розробити положення щодо розподілу коштів 



 

на ремонт та реконструкцію доріг Чернівецької області за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам з метою відкритості та прозорості їх 
використання. 

4. Запросити начальника Служби автомобільних доріг в Чернівецькій 
області Гаха І.В. прозвітувати на черговій сесії обласної ради про стан 
реалізації двох міжнародних проєктів в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020», в яких Служба є партнером та щодо 
відповідності переліку доріг для реконструкції та виготовлення проєктно-
кошторисної документації з метою реконструкції у 2022 році Плану заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2027 року. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 14/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію голови постійної 
комісії з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва 
Грушка О.О. щодо необхідності 
внесення змін до Регіональної 
програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 
на 2021-2023 роки 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. щодо необхідності внесення змін до Регіональної 
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 
2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

внести зміни до Програми міжнародного співробітництва у Чернівецькій 
області на 2021-2023 роки в частині доповнення заходів програми «Розвиток 
транскордонного співробітництва» заходами щодо щорічної сплати членських 
внесків Чернівецькою обласною радою для членства у АОМС «Єврорегіон 
Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та проєкт 
відповідного рішення винести на розгляд чергової сесії Чернівецької обласної 
ради. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
внести зміни до Програми міжнародного співробітництва у Чернівецькій 

http://oblrada.cv.ua/documents/133692/ris_2_8_105.zip
http://oblrada.cv.ua/documents/133692/ris_2_8_105.zip


 

області на 2021-2023 роки в частині доповнення назви заходу програми 3.4. 
словами «в т.ч. проєктів в рамках конкурсу ініціатив (проєктів) місцевих 
карпатських громад АОМС «Єврорегіон Карпати Україна Карпатська агенція 
регіонального розвитку» та проєкт відповідного рішення винести на розгляд 
чергової сесії Чернівецької обласної ради. 

4. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
внести зміни до обласного бюджету з метою виділення на фінансування 
проєктів-переможців конкурсу ініціатив (проєктів) місцевих карпатських 
громад АОМС «Єврорегіон Карпати Україна Карпатська агенція регіонального 
розвитку» у 2021 році 2,5 млн. грн. 

 
 

Заступник голови постійної комісії                                    Оксана ФІЛІПОВА 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 15/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію голови постійної 
комісії з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва 
Грушка О.О. щодо виділення 
додаткового фінансування на заходи 
Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. щодо виділення додаткового фінансування на 
заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

винайти можливість додаткового фінансування на заходи Комплексної 
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки, зазначені у зверненні Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області, врахувавши при перерозподілі коштів обласного 
бюджету за підсумками першого півріччя, та рекомендувати розглянути 
питання постійній комісії з питань бюджету.  

 
Заступник голови постійної комісії                                    Оксана ФІЛІПОВА  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 16/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію голови постійної 
комісії з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва 
Грушка О.О. щодо виділення 
додаткового фінансування на заходи 
Регіональної програми фінансової 
підтримки установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької 
області» на 2020-2023 роки 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про виділення додаткового фінансування на 
заходи Регіональної програми фінансової підтримки установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області обласній державній адміністрації та рекомендувати винайти можливість 
збільшення обсягів фінансування у 2021 році Регіональної програми фінансової 
підтримки Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 
2020-2023 роки та врахування при перерозподілі коштів обласного бюджету за 
підсумками першого півріччя, а також рекомендувати розглянути питання 
постійній комісії з питань бюджету.  

 
Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 17/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Мамалигівської 
сільської ради Чернівецького району 
щодо співфінансування проєктів в 
рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Мамалигівської сільської ради 
Чернівецького району щодо співфінансування проєктів в рамках Спільної 
операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації, в 

рамках освітньої субвенції, збільшити фінансування Мамалигівської сільської 
ради на 500 тис. грн. за рахунок нерозподіленого залишку, що дасть змогу 
спрямувати кошти місцевого бюджету Мамалигівської сільської ради у сумі 
500 тис. грн. на співфінасування проєктів в рамках Спільної операційної 
програми «Румунія-Україна 2014-2020». 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 18/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Карапчівської сільської 
ради Чернівецького району щодо 
співфінансування проєкту в рамках 
Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Карапчівської сільської ради 
Чернівецького району щодо співфінансування проєкту в рамках Спільної 
операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації, в 

рамках освітньої субвенції, збільшити фінансування Карапчівської сільської 
ради на 500 тис. грн за рахунок нерозподіленого залишку, що дасть змогу 
спрямувати кошти місцевого бюджету Карапчівської сільської ради у сумі 500 
тис. грн. на співфінасування проєкту в рамках Спільної операційної програми 
«Румунія-Україна 2014-2020». 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 19/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Сучевенської сільської 
ради Чернівецького району щодо 
сприяння відкриття пункту 
спрощеного перетину Державного 
кордону на ділянці Корчівці-Білка 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення Сучевенської сільської ради 
Чернівецького району щодо сприяння відкриття пункту спрощеного перетину 
Державного кордону на ділянці Корчівці-Білка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати звернення Сучевенської сільської ради Чернівецькій 

обласній державній адміністрації та рекомендувати підготувати повний пакет 
документів відповідно до п.12 Положення про пункти пропуску через 
державний кордон та пункти пропуску, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751, щодо відкриття пункту 
спрощеного перетину Державного кордону на ділянці Корчівці-Білка, до 25 
червня 2021 року. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 20/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про проведення Інвестиційного форуму  
в Чернівецькій області у 2021 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про проведення Інвестиційного форуму в 
Чернівецькій області у 2021 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до Чернівецької обласної державної адміністрації, 

Чернівецької обласної ради, Хотинської міської ради, ДІАЗ «Хотинська 
фортеця», Агенції регіонального розвитку Чернівецької області з ініціативою 
виступити співорганізаторами проведення Інвестиційного форуму в 
Чернівецькій області 10 вересня 2021 року в рамках відзначення 400-річчя 
Хотинської битви 1621 року. Витрати на проведення Форуму покрити за 
рахунок Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 
у Чернівецькій області на 2021-2022 роки, а також звернутися до Хотинської 
міської ради розглянути можливість дофінансування заходу. У випадку 
проведення форуму запросити співорганізаторами ГО «Чернівецька бізнес 
група», ГО «Леді Бізнес Клуб» та ГО «Клуб підприємців Буковини». 

 
 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА   



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
спіробітництва  

 
ВИСНОВОК 21/6 

 
25.05.2021 р. м. Чернівці 

 
Про пропозиції ДНТЦ «Екоресурс» 
щодо реалізації можливостей і 
напрацювань в рамках Ініціативи 
Тримор’я та головування України  в 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону 
у 2021-2022 роках 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про пропозиції ДНТЦ «Екоресурс» щодо 
реалізації можливостей і напрацювань в рамках Ініціативи Тримор’я та 
головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону у 2021-2022 
роках, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати проведення Круглого столу в режимі он-лайн із 

залученням всіх зацікавлених сторін та запропонувати установі «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» виступити співорганізатором 
заходу. 

 
 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                      Оксана ФІЛІПОВА 
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