
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 11 
засідання постійної комісії 

 
05.10.2021 р. м. Чернівці 
16:00  
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про окремі питання діяльності Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області». 

Інформує: Гуйтор Микола Миколайович – перший заступник голови 
Чернівецької обласної ради. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
  

1. Слухали: Інформацію першого заступника голови обласної ради 
Гуйтора М.М. та т.в.о. директора Установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» Грушка О. О. про діяльність Наглядової ради установи 
«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області». 

Голова постійної комісії Грушко Олексій Олександрович також озвучив 
інформацію про потенційний конфлікт інтересів із зазначеного питання та 
про те, що він не братиме участі в обговоренні та голосуванні. 

Виступили: Жар М. М., Філіпова О.О. 
Результати голосування: Філіпова О.О. – за; Жар М.М. – за. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

 
 
Голова постійної комісії                                                     Олексій ГРУШКО 
 
 
Секретар комісії                                                                       Михайло ЖАР 
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ВИСНОВОК 1/11 

 
05.10.2021 р. м. Чернівці 

 
Про окремі питання діяльності 
Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 
обласної ради Гуйтора М. М. про відповідь Головного управління ДПС у 
Чернівецькій області та Головного управління статистики у Чернівецькій 
області про функціонування громадських організацій, які є співзасновниками 
Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області», а також 
інформацію т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області Грушка О. О. про діяльність Наглядової ради Установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. З метою підвищення ефективності діяльності Установи «Агенція 

регіонального розвитку Чернівецької області» та забезпечення прийняття 
дієвих управлінських рішень Наглядовою радою  Установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» рекомендувати Чернівецькій 
обласній раді включити до складу співзасновників Установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» наступні організації: 

- Громадська організація "Центр ефективних науково-технічних рішень" 
(ЄДРПОУ 40392595); 

- Громадська організація "Палітра Буковини" (ЄДРПОУ 37083847); 
- Чернівецька обласна громадська асоціація організаторів і управлінців 

охороною здоров'я (ЄДРПОУ 35659808); 
- Громадська спілка "Асоціація сільськогосподарських товаровиробників 

Чернівецької області" (ЄДРПОУ 40634628); 



 

- громадська організація «Центр актуальних місцевих ініціатив» 
(ЄДРПОУ 43519972 ). 

3. У зв’язку із обранням нового складу депутатського корпусу 
Чернівецької обласної ради рекомендувати обласній раді змінити представника 
Чернівецької обласної ради у Наглядовій раді Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області». 

4. Зважаючи на важливість питань, пов’язаних із розвитком Чернівецької 
області, звернутись до Чернівецької обласної ради з проханням розробити 
відповідний проєкт рішення та невідкладно винести його на розгляд 
найближчого засідання обласної ради. 

 
 

Заступник голови постійної комісії                                 Оксана ФІЛІПОВА 
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