
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 8 
засідання постійної комісії 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 
10:30 Каб. 332 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 
Вдовиченко Сергій Олександрович – директор ТОВ «Віойл-Зерно». 
Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 
Чернівецької облансої державної адміністрації. 

Порядок денний: 
 

1. Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2021 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5хв. 
3. Про результати впровадження проєкту «Покращення умов життя та 

соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» за 
фінансової підтримки ЄС. 

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 внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного 

співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки. 
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Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій Чернівецької облансої державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
5. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Віойл-

Зерно». 
Інформує: Вдовиченко Сергій Олександрович – директор ТОВ «Віойл-

Зерно». 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
6. Про виконання Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

плану роботи, протокольних рішень сесій обласної ради та реагування на 
висновки постійних комісій. 

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 розгляд аналітичної записки «Щодо заходів з удосконалення 
функціонування Карпатського єврорегіону», підготовлену фахівцями 
Національного інституту стратегічних досліджень. 
 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 Кам’янецької сільської ради щодо створення 
електронного каталогу старообрядницьких експонатів музею. 
 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 внесення змін до Регіональної програми щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 
роки. 
 Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в. о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації 
 Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
 10. Про інформацію щодо внесення змін до Плану заходів з 
облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2021 і246-р, в 
частині включення пункту пропуску «ізвоареле Сучевей – Шепіт». 
 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 директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової А. А. про виконання обласного 
бюджету за І півріччя 2021 року. 

Виступили: Грушко О. О., Жар М. М., Філіпова О. О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
2. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Дякової А. А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про результати впровадження проєкту «Покращення умов життя та 
соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» за 
фінансової підтримки ЄС. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
4. Слухали: Інформацію директора Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації Гатрич В. Р. про внесення змін 
до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки. 

Виступили: Грушко О. О., Жар М. М., Філіпова О. О.  
Вирішили: висновок комісії додається. 
5. Слухали: Інформацію директора ТОВ «Віойл-Зерно» Вдовиченка С. 

О. про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Віойл-Зерно». 
Виступили: Грушко О. О., Жар М. М., Філіпова О. О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про виконання Чернівецькою обласною державною адміністрацією плану 
роботи, протокольних рішень сесій обласної ради та реагування на висновки 
постійних комісій. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про розгляд аналітичної записки «Щодо заходів з удосконалення 
функціонування Карпатського єврорегіону», підготовлену фахівцями 
Національного інституту стратегічних досліджень. 

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

 8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 
проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про звернення Кам’янецької сільської ради щодо створення електронного 
каталогу старообрядницьких експонатів музею. 
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Виступили: Жар М. М., Філіпова О. О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

 9. Слухали: Інформацію в. о. директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації Андріївої О. В. про 
внесення змін до Регіональної програми щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. щодо внесення змін до Плану заходів з облаштування 
пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, затвердженого 
розпорядженням КМУ від 24.03.2021 і246-р, в частині включення 
пункту пропуску «ізвоареле Сучевей – Шепіт». 

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 1/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання обласного бюджету за І 
півріччя 2021 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів Дякової А. А. про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 
року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку з тим, що за значною кількістю регіональних програм 

рівень використання коштів протягом І півріччя 2021 року становить не більше 
20% від планової потреби, просити Департамент фінансів облдержадміністрації 
спільно з розпорядниками коштів надати інформацію щодо реального обсягу 
коштів за регіональними програмами, що буде використано до кінця 2021 року, 
та підготувати пропозиції щодо перерозподілу коштів між регіональними 
програми, зважаючи на необхідність виконання Плану заходів з реалізації 
стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року у 2021 році. 

 
  

 
 
 
 

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 2/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 
рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів Дякової А. А. про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надати наступні зауваження до проєкту рішення «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2021 рік»: 
- бюджет проєкту створення та облаштування пристроїв для дозвілля та 
відпочинку шляхом впорядкування природної пам’ятки садово-паркового 
мистецтва Карапчівський парк становить 350 тис. грн., відповідно його 
фінансування у проєкті змін до обласного бюджету має бути збільшено з 
250 тис. грн. до 350 тис. грн.; 
- бюджету проєкту створення поліфункціонального культурного центру 
«Сучасний музейний простір» у Чернівецькому обласному музеї народної 
архітектури та побуту становить 300 тис. грн., відповідно його 
фінансування у проєкті змін до обласного бюджету має бути збільшено з 
200 тис. грн. до 300 тис. грн.; 
- визнати придбання музичного інструменту (рояль) в зал органної та 
камерної музики ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» таким, що не є першочерговим та невідкладним для 
забезпечення життєдіяльності області та потреб обласних бюджетних 
закладів; 



 

- визнати недоцільним збільшення фінансування заходів Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки на 1,5 млн. грн. у зв’язку із 
відсутністю деталізації заходів, що будуть профінансовані; 
- у проєкті змін до обласного бюджету відсутнє додаткове фінансування на 
відкриття дитячого садочку у с. Недобоївці відповідно до звернення 
Недобоївської сільської ради; 
- передбачити фінансування п.3.1. додатку 4 Розділу 2 Регіональної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2021-2022 рр. в сумі 1,6 млн. грн. для закупівлі обладнання відповідно до 
листа Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Чернівецькій області від 01.07.2021 №6902-3103/69; 
- передбачити субвенцію з обласного бюджету сільському бюджету 
Кам’янецької територіальної громади на відновлення діяльності 
комунального закладу «Музей «Світовий центр старообрядництва» у с. 
Біла Криниця у розмірі 169 тис. грн.; 
- передбачити субвенції з обласного бюджету сільському бюджету 
Мамалигівської територіальної громади у розмірі 500 тис. грн. та 
сільському бюджету Карапчівської територіальної громади у розмірі 
500 тис. грн. на здійснення співфінансування заходів проєктів в рамках 
програми «Румунія-Україна 2014-2020»; 
- визнати проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» таким, що не повній мірі забезпечить 
виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чернівецької 
області до 2027 році у 2021 році. 

3. Рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік» до розгляду на засіданні 
постійної комісії з питань бюджету та сесії обласної ради із 
врахуванням зазначених у п.2 зауважень. 

4. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації після 
прийняття змін до обласного бюджету на 2021 рік забезпечити 
прозорий розподіл субвенції з державного бюджету на розроблення 
комплексних планів просторового розвитку територій 
територіальних громад та перерозподіл вивільнених асигнувань по 
Департаменту капітального будівництва, містобудування та 
архітектури облдержадміністрації за бюджетною програмою 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», 
повідомивши про результати розподілу зазначених асигнувань. 

5. Звернутися до Департаменту капітального будівництва, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації з проханням 
надати інформацію по об’єктам будівництва, зазначеним у Додатку 
5 до проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік», що плануються до завершення у 
2021 році щодо стану їхньої готовності станом на 01.09.2021, та по 



 

об’єктам з тривалістю будівництва у 2021-2022 рр. щодо переліку 
робіт, передбачених до виконання (виконаних) у 2021 році, в т.ч. у 
відсотках до загальної будівельної готовності, яку планується 
досягти станом на 31.12.2021. 

 
 
 
 

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 3/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про результати впровадження проєкту 
«Покращення умов життя та соціальна 
адаптація внутрішньо переміщених 
осіб в Чернівецькій області» за 
фінансової підтримки ЄС 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про результати впровадження проєкту 
«Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб 
в Чернівецькій області» за фінансової підтримки ЄС, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Довивчити матеріали проєкту «Покращення умов життя та соціальна 

адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» та з’ясувати 
першоджерела виникнення заборгованості в рамках проєкту в межах прийнятих 
управлінських рішень. 

 
 
 

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 4/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області 
на 2021-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації Гатрич В Р. про 
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. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
області на 2021-2023 роки» 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 5/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Віойл-
Зерно» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Віойл-Зерно» Вдовиченка С. О. про звернення 
ТОВ «Віойл-Зерно» щодо нормалізації залізничних вантажних перевезень на 
залізничному перегоні Заставна-Веренчанка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до АТ «Укрзалізниця» з проханням надати ґрунтовні 

роз’яснення щодо закриття для руху поїздів з вантажними перевезеннями 
залізничного перегону Заставна-Веренчанка Івано-Франківської дирекції 
залізничних перевезень Львівської залізниці. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації надати 
висновок щодо ситуації, яка склалась щодо закриття залізничного перегону 
Заставна-Веренчанка, та можливі шляхи вирішення ситуації для продовження 
курсування поїздів вантажних перевезень. 

  
 
 

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 6/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
плану роботи, протокольних рішень 
сесій обласної ради та реагування на 
висновки постійних комісій 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про виконання Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією плану роботи, протокольних рішень сесій обласної 
ради та реагування на висновки постійних комісій, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Здійснити ревізію відповідей Чернівецької облдержадміністрації на 

висновки постійних комісій та протокольних рішень сесій обласної ради з 
питань, що відносяться до компетенції постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва.   

 
 

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 7/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд аналітичної записки  
«Щодо заходів з удосконалення  
функціонування Карпатського  
єврорегіону», підготовлену фахівцями  
Національного інституту стратегічних досліджень 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про розгляд аналітичної записки «Щодо заходів з 
удосконалення функціонування Карпатського єврорегіону», підготовлену 
фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити зазначену аналітичну записку до Департаменту комунікацій 

облдержадміністрації, Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області та профільних відділів виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради для використання в подальшій роботі. 
 
 

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 8/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення Кам’янецької сільської 
ради щодо створення електронного 
каталогу старообрядницьких 
експонатів музею 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про звернення Кам’янецької сільської ради щодо 
створення електронного каталогу старообрядницьких експонатів музею, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

врахувати даний проєкт та виділити кошти під час внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області в якості субвенції з обласного бюджету 
сільському бюджету Кам’янецької територіальної громади або в рамках 
фінансування заходів Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 
2021-2023 роки на умовах співфінансування робіт/послуг зі створення 
електронного каталогу старообрядницьких експонатів музею. 

 
 

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 9/8 

 
30.08.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Регіональної 
програми щодо створення 
безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю на 
2021-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Андріївої О. В.  
про внесення змін до Регіональної програми щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проєкт 

рішення «Про внесення змін до Регіональної програми щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 
роки» 

 
 

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 10/8 

30.08.2021 р. м. Чернівці 
 
Про інформацію щодо внесення змін до 
Плану заходів з облаштування пріоритетних 
пунктів пропуску на 2021-2023 роки, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 
24.03.2021 №246-р, в частині включення 
пункту пропуску «Ізвоареле Сучевей – 
Шепіт»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про внесення змін до Плану заходів з 
облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2021 №246-р, в частині 
включення пункту пропуску «Ізвоареле Сучевей – Шепіт», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на чергову сесію обласної ради, 

що додається.  
 
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 1/9 

 
07.09.2021 р. м. Чернівці 

 
Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік» до 
розгляду на сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Чернівецькій облдержадміністрації докласти зусиль із 
забезпечення доступності та якості послуг у сфері освіти у Чернівецькій 
області, зважаючи на 19 місце регіону за даним показником в рейтингу 
Мінрегіону за підсумками 2020 року. 

4. Врахувати причини невиконання у 2020 році завдань, заходів, проєктів та 
показників, передбачених Програмою у Додатках 1, 2, 3, 4, під час 
реалізації Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області за 2021 рік, та підготовки Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2022 рік, виклавши її у відповідності до 
ресурсних та фінансових можливостей Чернівецької області та її 
територіальних громад. 
 
 

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 1/10 

 
13.09.2021 р. м. Чернівці 

 
Про розгляд Прогнозу обласного 
бюджету Чернівецької області на 2022-
2024 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О. О. про Прогноз обласного бюджету Чернівецької 
області на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надати наступні зауваження до проєкту рішення «Прогноз обласного 

бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки»: 
- відповідно до загальної частини серед основних завдань відсутнє 

завдання щодо досягнення стратегічних та оперативних цілей 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, а 
також виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. зазначеної 
стратегії; 

- у прогнозі зазначено, що буде здійснюватися подальша оптимізація 
бюджетних програм, трансформація мережі закладів освіти, 
реорганізація та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, 
реорганізація закладів соціального захисту, оптимізація структури та 
чисельності закладів культури, проте відсутні подробиці щодо цих 
заходів, в т.ч. на рівні програм або концепцій розвитку, доведених до 
розгляду обласної ради; 

- у прогнозі зазначено, що буде продовжуватися робота із передачі 
окремих закладів освіти, фізичної культури та культури на 



 

фінансування з бюджетів територіальних громад області, проте 
відсутня деталізація щодо того, які заклади прогнозується передати; 

- у прогнозі зазначена кількість установ, що надають послуги за рахунок 
коштів обласного бюджету в сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної 
культури та спорту, та культури та мистецтва, що не співпадає з 
наявною чисельністю обласних установ в даних сферах, проте 
відсутня інформація, які установи планується ліквідувати/створити; 

- розвиток сільського господарства визначено як ціль SMART-
спеціалізації стратегії розвитку області до 2027, проте у прогнозі 
зазначено, що будуть фінансуватися лише окремі заходи Комплексної 
програми підтримки розвитку сільського господарства. Зокрема, у 
Додатку 6 до прогнозу зазначено, що за програмами управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2022 році буде 
профінансовано заходів на суму 361,1 тис. грн., а у 2023 році – 
346,2 тис. грн. Зважаючи на важливість галузі для розвитку 
Чернівецької області, необхідно забезпечити фінансування програм 
управління агропромислового розвитку у повному обсязі; 

- у Додатку 6 прогнозу на 2022-2024 рр. повністю відсутні видатки за 
програмами управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, що є неприпустимим у зв’язку із необхідністю 
оновлення комунальної інфраструктури регіону; 

- у Додатку 6 прогнозу на 2022-2024 рр. повністю відсутні видатки за 
програмами управління цивільного захисту облдержадміністрації, що є 
неприпустимим у зв’язку із загрозами виникнення повеней на 
території Чернівецької області та інших стихійних лих, в т.ч. із-за змін 
клімату; 

- відповідно до Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки, на 
фінансування її заходів у 2022 році необхідно 4,66 млн. грн., а у 2023 
році 4,6 млн. грн. Зважаючи на важливість міжнародного 
співробітництва для розвитку Чернівецької області, необхідно 
забезпечити фінансування заходів зазначеної програми у повному 
обсязі, привівши видатки Департаменту комунікації 
облдержадміністрації, зазначені у Додатку 6 до прогнозу, у 
відповідність до зазначеної програми; 

- відповідно до затверджених програм, відповідальних виконавцем з 
яких є Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, 
потреба у фінансуванні даних програм на 2022 рік становить 
11,673 млн. грн., на 2023 рік – 5,910 млн. грн. Зважаючи на важливість 
питань регіонального розвитку для Чернівецької області, необхідно 
забезпечити фінансування заходів програм Департаменту 
регіонального розвитку у повному обсязі, привівши видатки 
Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації, зазначені 
у Додатку 6 до прогнозу, у відповідність до зазначених сум; 



 

- у Додатку 10 до Прогнозу на 2022 рік не зазначені обсяги капітальних 
вкладень обласного бюджету Чернівецької області у розрізі 
інвестиційних проектів по шести інвестиційним проектам, період 
реалізації яких завершується 2022 роком. Відповідно, необхідним є 
приведення Додатку 10 у відповідність до фінансових потреб проектів 
у 2022 році. 

3. Рекомендувати проєкт рішення «Прогноз обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки» до розгляду на засіданні 
постійної комісії з питань бюджету та сесії обласної ради лише із 
врахуванням та виправлених зазначених у п.2 зауважень. 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО 
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