
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 

Протокол № 13 
засідання постійної комісії 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 
15:00 Каб. 332 
Присутні: 
Члени комісії: Жар М.М., Філіпова О.О., Грушко О.О. 
Запрошені: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

 2. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2022 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. 
3. Про звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо 

співфінансування проєкту «Підвищення якості медичних послуг щодо 
малоінвазивних процедур у прикордонному регіоні Румунія – Україна». 

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. 
4. Звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» щодо 

фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації для 
комунальної установи для реалізації проєкту. 
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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. 
5. Звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 

щодо передбачення фінансування виготовлення проєкту та проведення 
експертизи проєктної документації. 

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. 
6. Звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 

щодо співфінасування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних установ Чернівецької області та Сучавського повіту». 

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. 
7. Звернення ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та 

комплексної реабілітації дітей» щодо фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для комунальної установи для реалізації проєкту. 

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 директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про план роботи Чернівецької обласної ради на 2022 рік. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» про 
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співфінансування проєкту «Підвищення якості медичних послуг щодо 
малоінвазивних процедур у прикордонному регіоні Румунія – Україна». 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» щодо 
фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації для 
комунальної установи для реалізації проєкту. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо передбачення фінансування виготовлення проєкту та проведення 
експертизи проєктної документації. 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних установ Чернівецької області та Сучавського повіту». 

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

проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Грушка 
О.О. про звернення ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей» щодо фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для комунальної установи для реалізації проєкту. 

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 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 1/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

проєкт «Створення поліфункціонального культурного центру "Сучасний 
музейний простір" у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та 
побуту» у сумі 100,00 тис. грн. в рамках Конкурсу підтримки ініціатив місцевих 
карпатських громад-2.0, що фінансується за кошти обласного бюджету, 
поданий комунальним закладом Чернівецький обласний музей народної 
архітектури та побуту» за рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду обласного бюджету у 2021 році. 

3. Рекомендувати виключити зі списку фінансування за рахунок 
перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за 
підсумками 10 місяців 2021 року за бюджетною програмою 1517361 
«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку» об’єкт «Будівництво сільського 
стадіону с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області», натомість 
спрямувати 504,0 тис. грн. на задоволення потреб комунальних закладів 
Чернівецької області. 

4. Рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік» до розгляду на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та сесії обласної ради лише після виконання пунктів 2 і 3 даного 
висновку. 
 
Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 2/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про план роботи Чернівецької обласної ради на 
2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи Чернівецької обласної ради на 2022 рік. 
3. Обласній державній адміністрації для розгляду на пленарних 

засіданнях сесії обласної ради у І кварталі 2022 року підготувати наступні 
питання: 

3.1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку на 2021 рік. 

3.2. Про хід виконання у 2021 році Комплексної програми 
просторового розвитку з розроблення (оновлення) містобудівної документації 
територій та ведення містобудівного кадастру Чернівецької області на                   
2020-2023 роки. 

4. Обласній державній адміністрації підготувати звіт про виконання 
проєктів, що реалізовувались за кошти Державного фонду регіонального 
розвитку у 2021 році та заслухати його на засіданні постійної комісії з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва в І кварталі 2022 року. 
 
 
Голова постійної комісії                                                         Олексій ГРУШКО  



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 3/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» щодо 
співфінансування проєкту 
«Підвищення якості медичних послуг 
щодо малоінвазивних процедур у 
прикордонному регіоні Румунія – 
Україна» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва про звернення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
щодо співфінансування проєкту «Підвищення якості медичних послуг щодо 
малоінвазивних процедур у прикордонному регіоні Румунія – Україна», 
враховуючи лист ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» від 09.11.2011 
№ 3410, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету у І кварталі 2022 року 1500,00 тис. грн. за рахунок 
перерозподілу вільного залишку та наявності інших джерел на 
співфінансування проєкту «Підвищення якості медичних послуг щодо 
малоінвазивних процедур у прикордонному регіоні Румунія – Україна» для 
його завершення. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 4/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення КНП «Чернівецький 
обласний перинатальний центр» щодо 
фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для 
комунальної установи для реалізації 
проєкту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва про звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний 
центр» щодо фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації 
для комунальної установи для реалізації проєкту, враховуючи лист КНП 
«Чернівецький обласний перинатальний центр» від 07.12.2021 №546, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

винайти можливість виділити 321,6 тис. грн. на виготовлення проєктно-
кошторисної документації для забезпечення подальшої реконструкції закладу 
для створення умов розміщення в них жіночої консультації в складі 
консультативно-діагностичного відділення по вулиці Головній 129, 
передбачивши зазначені кошти у обласному бюджеті на 2022 рік. 

 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
 
 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 5/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ОКНП «Обласна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо передбачення фінансування 
виготовлення проєкту та проведення 
експертизи проєктної документації  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва про звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 
допомоги» щодо передбачення фінансування виготовлення проєкту та 
проведення експертизи проєктної документації, враховуючи лист ОКНП 
«Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» від 07.12.2021 № 3396, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

у обласному бюджеті на 2022 рік у сумі 1200,00 тис. грн. на оплату 
виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи 
проєктної документації для реалізації проєкту «Реконструкція приміщень: 
цокольного (підвального) та 1,2,3,4,5,6 поверхів, фасаду лікарні, обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м. Чернівці». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 6/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ОКНП «Обласна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо співфінансування проєкту 
«Покращення готовності до 
надзвичайних ситуацій медичних 
установ Чернівецької області та 
Сучавського повіту» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва про звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 
допомоги» щодо співфінансування проєкту «Покращення готовності до 
надзвичайних ситуацій медичних установ Чернівецької області та Сучавського 
повіту», враховуючи лист ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 
допомоги» від 07.12.2021 № 3404, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

у обласному бюджеті на 2022 рік за рахунок перерозподілу вільного залишку та 
інших джерел у сумі 4780,00 тис. грн. на співфінасування першого року 
проєкту «Покращення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів 
Чернівецької області та Сучавського повіту» в рамках спільної операційної 
програми «Румунія – Україна 2014-2020». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
  



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва  

 
ВИСНОВОК 7/13 

 
08.12.2021 р. м. Чернівці 

 
Про звернення ОКНП «Буковинський 
центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей» щодо 
фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для 
комунальної установи для реалізації 
проєкту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва Грушка О.О. про звернення ОКНП «Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо фінансування 
виготовлення проєктно-кошторисної документації для комунальної установи 
для реалізації проєкту, враховуючи лист ОКНП «Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» від 08.12.2021 № 686, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету 500,00 тис. грн. за рахунок перерозподілу вільного залишку 
та наявності інших джерел на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації та реалізації майбутнього проєкту, що надасть можливість 
створити в приміщеннях Центру єдиний безбар’єрний простір. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Олексій ГРУШКО 
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