
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 9 
засідання постійної комісії 

 
07.09.2021 р. м. Чернівці 
10:00 Он-лайн конференція 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
 

Порядок денний: 
 

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

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. 
  
 

 
1. Слухали: 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. 

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

 
 

Голова постійної комісії                                                  Олексій ГРУШКО 
 
Секретар комісії                                                                Михайло ЖАР 
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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 
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