
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 12 
засідання постійної комісії 

 
22.11.2021 р. м. Чернівці 
15:00  
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про реалізацію заходів проєкту «Покращення транспортної структури 
прикордонних територій Чернівці – Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» 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. 
 2. Про необхідність 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. 
3. Про внесення змін до регіональноі програми фінансовоі 

підтримки Установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецькоі 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. 
 
  



 2 

1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, 
проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О. О. про реалізацію заходів проєкту «Покращення транспортної структури 
прикордонних територій Чернівці – Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» в 
рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020. 

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

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка О. О. про 
необхідність 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. 
3. Інформацію голови постійної комісії з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка О. О. про 
внесення змін до регіональноі програми фінансовоі підтримки 
Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецькоі області» 
на 2020-2023 роки». 

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 



 

У К Р А Ї Н А 
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Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/12 

 
22.11.2021 р. м. Чернівці 

 
Про реалізацію заходів проєкту 
«Покращення транспортної структури 
прикордонних територій Чернівці – 
Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» 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 реалізацію заходів проєкту «Покращення 
транспортної структури прикордонних територій Чернівці – Сучава (Шепіт – 
Ізвоареле Сучевей)» в рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 
2014-2020, а також представника відділу фінансового забезпечення та 
публічних закупівель виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, 
враховуючи підписаний грантовий контракт на реалізацію проєкту 
«Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці – 
Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» від 03.09.2021 та необхідність 
подальшого впровадження проєкту, включаючи можливість підписання 
необхідних документів, консолідованих звітів і проведення фінансових 
операцій, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. З метою ефективного та результативного впровадження проєкту, що 

фінансується Європейським інструментом сусідства, постійній комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва розробити проєкт рішення «Про реалізацію заходів проєкту 
«Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці – 
Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» та подати на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО  
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ВИСНОВОК 2/12 

 
22.11.2021 р. м. Чернівці 

 
Про 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. про необхідність внесення змін до Регіональної 
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 
2021-2023 роки, враховуючи підписаний грантовий контракт на реалізацію 
проєкту «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій 
Чернівці – Сучава (Шепіт – Ізвоареле Сучевей)» від 03.09.2021та необхідність 
подальшого впровадження проєкту, в тому числі оплату праці учасникам 
проєкту від головного бенефіціара (Чернівецької обласної ради) за рахунок 
коштів міжнародної технічної допомоги, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

внести зміни до Регіональної програми міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023: 

- В загальну характеристику Програми: в пункт 6 «Учасники 
програми» додати «Учасники грантових проєктів», в пункт 8 «Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього» додати рядок 
«Інші джерела, не заборонені законодавством» у сумі 340,0 тис. грн., в пункт 9 
«Основні джерела фінансування програми» додати «Інші джерела, не 
заборонені законодавством»; 

- В обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми: абзац «Загальний 



 

обсяг фінансування Програми  на 2021-2023 роки становить 13685,00 тис. грн.» 
викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансування Програми  на 
2021-2023 роки становить 13685,00 тис. грн. з обласного бюджету та                        
340,0 тис. грн. з інших джерел, не заборонених законодавством»; 

- В Додатку 1 до Регіональної програми «Ресурсне забезпечення 
програми» додати рядок «Обсяг ресурсів за рахунок інших джерел, 
незаборонених законодавством» із сумою 340,0 тис. грн., з них  на 2022 рік – 
170,0 тис. грн. та на 2023 рік – 170,0 тис. грн. відповідно; 

- В Додатку 3 до Регіональної програми «Напрями діяльності та 
заходи» в пункті 4.2 «Розробка, подання, та супровід проєктів міжнародної 
технічної допомоги із залученням незалежних експертів» «Джерела 
фінансування» додати рядок «Інші джерела, незаборонені законодавством» із 
сумами по 170,0 тис. грн. на 2022 і 2023 роки відповідно; 

- В Додатку 3 до Регіональної програми Напрями діяльності та 
заходи» в пункті 4.2 «Розробка, подання, та супровід проєктів міжнародної 
технічної допомоги із залученням незалежних експертів» «Виконавці» додати 
«Учасники грантових проєктів». 

3. Проєкт рішення «Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 
роки» подати на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО 
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ВИСНОВОК 3/12 

 
22.11.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до 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 необхідність внесення змін до регіональної 
програми фінансової підтримки Установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» на 2020-2023 роки, враховуючи лист Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області від 22.11.2021 №, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проєкт рішення «Про внесення змін до регіональної програми фінансової 
підтримки Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 
2020-2023 роки» та подати на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії                                 Оксана ФІЛІПОВА 
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