
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 10 
засідання постійної комісії 

 
13.09.2021 р. м. Чернівці 
10:00 Он-лайн конференція 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 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. 
  
 

 
1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про розгляд Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-
2024 роки. 

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 1/10 

 
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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