
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 7 
засідання постійної комісії 

 
29.06.2021 р. м. Чернівці 
16:00 Каб. 332 
Присутні 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені:  
Чукля Ілля Георгійович – в. о. директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2021 рік. 
Інформує: Чукля Ілля Георгійович – в. о. директора Департаменту 

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про інформацію Управління культури Чернівецької обласної 

державної адміністрації щодо проєктів, які були подані на конкурс 
Буковинського культурного фонду 2021. 

 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 звернення ГО «Корчівці – наш край!» щодо відкриття пункту 

пропуску на ділянці Корчівці – Білка. 
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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4. Про інформацію Басейнового управління водних ресурсів річок Прут 
та Сірет щодо розподілу всіх громад Чернівецької області за басейно-річковим 
принципом. 

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 в. о. директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Чуклі Іллі Георгійовича про 
внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про проєкти, які були подані 
на конкурс Буковинського культурного фонду 2021. 

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

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про звернення ГО «Корчівці 
– наш край!» щодо відкриття пункту пропуску на ділянці Корчівці – Білка.  

Виступили: Жар М.М., Філіпова О.О. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка Олексія Олександровича про інформацію Басейнового 
управління водних ресурсів річок Прут та Сірет щодо розподілу всіх громад 
Чернівецької області за басейно-річковим принципом.  

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 1/7 

 
29.06.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 
рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департамнту 
фінансів Чуклі І. Г. про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік» до розгляду на сесії 
обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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ВИСНОВОК 2/7 

 
29.06.2021 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію Управління культури 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо проєктів, які подані 
на конкурс Буковинського 
культурного фонду 2021  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. щодо проєктів, які були подані на конкурс 
Буковинського культурного фонду 2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повторно наполегливо рекомендувати Управлінню культури 

Чернівецької обласної державної адміністрації з метою розробки рекомендацій 
щодо підвищення ефективності регіонального конкурсу проєктів у сфері 
культури у 2022 році надати повний пакет документів всіх проєктів, які були 
подані на конкурс Буковинського культурного фонду у 2021 році, відповідно до 
висновку №12 від 25.05.2021, до 15 липня 2021 року. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО   



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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ВИСНОВОК 3/7 

 
29.06.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ГО «Корчівці – наш 
край!» щодо відкриття пункту 
пропуску на ділянці Корчівці - Білка 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення ГО «Корчівці – наш край!» щодо 
відкриття пункту пропуску на ділянці Корчівці – Білка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати звернення ГО «Корчівці – наш край!» Чернівецькій 

обласній державній адміністрації та рекомендувати підготувати повний пакет 
документів відповідно до п.12 Положення про пункти пропуску через 
державний кордон та пункти пропуску, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751, щодо відкриття пункту 
спрощеного перетину Державного кордону на ділянці Корчівці-Білка. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО 
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ВИСНОВОК 4/7 

 
29.06.2021 р. м. Чернівці 

 
Про інформацію Басейнового 
управління водних ресурсів річок Прут 
та Сірет щодо розподілу всіх громад 
Чернівецької області за басейно-
річковим принципом 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про інформацію Басейнового управління водних 
ресурсів річок Прут та Сірет щодо розподілу всіх громад Чернівецької області 
за басейно-річковим принципом, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та 

Сірет щодо деталізації розподілу за басейно-річковим принципом населених 
пунктів тих громад Чернівецької області, що належать одночасно до басейнів 
двох річок – Прут/Сірет та Прут/Дністер, із зазначенням населених пунктів 
кожної з таких громад, що окремо належать до басейнів річок Прут, Сірет та 
Дністер. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО 
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