
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 15 
 

16 грудня 2021 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

Присутні: 
ШЕВЧУК Іван Васильович - голова постійної комісії; 
АНДРЮК Андрій Васильович; 
БОРТИЧ Лілія Іванівна - секретар постійної комісії; 
ІЛІЩУК Анатолій Олексійович; 
КАРЛІЙЧУК Микола Миколайович; 
КУХАРУК Андрій Анатолійович; 
ОНОФРЕЙ Василь Костянтинович; 
ШКУРІДІН Олександр Миколайович. 
Відсутні: 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ Михайло Михайлович - заступник голови постійної 
комісії; 
МАКОВЕЙ Андрій Дмитрович - заступник голови постійної комісії; 
МУНТЯН Мірча Іванович; 
Запрошені: 
ПАВЛЮК Михайло Вікторович – заступник голови обласної ради; 
ГРУШКО Олексій Олександрович – голова постійної комісії обласної ради з 
питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва;  
БАРТОШ Ярослав Михайлович – начальника відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради; 
КОВАЛЮК Богдан Іванович – перший заступник голови обласної державної 
адміністрації; 
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації; 
ГЕШКО Іван Тарасович –  начальник управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації; 
АНДРІЄВА Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації; 
ПЕРІУС Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації; 
АНДРЮК Михайло Іванович – голова Вижницької районної ради; 
ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 
  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про виділення коштів сім’ї померлого Ігоря Мацкуляка. 
Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 
2. Про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги 

цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов. 

Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

3. Про внесення змін до Регіональної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2021-2025 роки. 

Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

4. Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки. 

Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

5. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
6. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2021 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
7. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо неприпустимості наступу на фінансову спроможність місцевого 
самоврядування». 

Інформує: Павлюк Михайло Вікторович – заступник голови обласної 
ради. 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальника відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. 

9. Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття з державної власності 
цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-
технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області Чернівецької області». 

Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації. 

 
1. СЛУХАЛИ:  
Про виділення коштів сім’ї померлого Ігоря Мацкуляка. 



ІНФОРМУЄ: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги 

цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов. 

ІНФОРМУЄ: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 2/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми молодіжної політики у 

Чернівецькій області на 2021-2025 роки. 
ІНФОРМУЄ: Іван ГЕШКО – начальник управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 3/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
4. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки. 
ІНФОРМУЄ: Іван ГЕШКО – начальник управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 4/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
5. СЛУХАЛИ:  
Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року. 
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 5/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
6. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 

рік. 
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 



ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 6/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
7. СЛУХАЛИ:  
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 
наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

ІНФОРМУЄ: Михайло ПАВЛЮК - заступник голови обласної ради. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 7/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
8. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми із забезпечення 

повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Ярослав БАРТОШ – начальника відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 8/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 6, «проти» - 2. 
 
9. СЛУХАЛИ:  
Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області Чернівецької області. 

ІНФОРМУЄ: Надія ПЕРІУС – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 9/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
10. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 

рік. 
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 10/15 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
 
 
 
Секретар засідання постійної комісії Лілія БОРТИЧ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 1/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про виділення коштів сім’ї 
померлого Ігоря Мацкуляка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ щодо виділення коштів сім’ї померлого Ігоря Мацкуляка, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ щодо виділення 
коштів сім’ї померлого Ігоря Мацкуляка взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 2/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Порядку надання 
матеріальної допомоги цільового 
спрямування для придбання житла 
учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують 
поліпшення житлових умов» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ щодо внесення змін до Порядку надання матеріальноі 
допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам 
бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують 
поліпшення житлових умов, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації Ольги АНДРІЇВОЇ щодо внесення 
змін до Порядку надання матеріальноі допомоги цільового 
спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 3/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної 
програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2021-2025 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Івана ГЕШКА щодо внесення 
змін до Регіональноі програми молодіжноі політики у 
Чернівецькій області на 2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Івана ГЕШКА щодо внесення змін до 
Регіональноі програми молодіжноі політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 4/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Комплексної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької 
області на 2022-2026 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Івана ГЕШКА щодо затвердження 
Комплексної програми розвитку фїзичної культури ї спорту 
Чернївецької областї на 2022-2026 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Івана ГЕШКА щодо затвердження Комплексної 
програми розвитку фїзичної культури ї спорту Чернївецької 
областї на 2022-2026 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 5/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2021 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2021 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за  
9 місяців 2021 року взяти до відома. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ВИСНОВОК № 6/15 
 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ щодо внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецькоі області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ щодо внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецькоі області на 2021 рік взяти до відома. 

2. Підтримати внесення змін передбачених у листі обласної державної 
адміністрації від 15.11.2021 №01.12/18-1956-1. 

3. Обласній державній адміністрації внести відповідні зміни, зокрема за 
рахунок зменшення асигнувань, передбачених Департаменту капітального 
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації на 
фінансування об’єкту «Капітальний ремонт приміщень ігрового та гімнастичного 
залів спорткомплексу по вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівці» у сумі 500 тис.грн. 
передбачити асигнування на фінансування заходів Регіональної програми із 
забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки у сумі 210 
тис.грн. та надати субвенцію з обласного бюджету районному бюджету 
Вижницького району на оплату праці з нарахування для Вижницької районної ради 
у сумі 290 тис.грн. 

4. Зменшити кошторисні призначення на реалізацію заходів Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки у межах 
асигнувань зменшивши КПКВК 0110180 на 12000 грн відповідно збільшивши 
КПКВК 0110150 на 12000 грн на придбання предметів, матеріалів тощо. 

5. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши відповідні зміни. 

 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 7/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо 
неприпустимості наступу на 
фінансову спроможність місцевого 
самоврядування» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Михайла ПАВЛЮКА щодо звернення депутатів Чернівецькоі 
обласноі ради Vііі скликання до Верховноі Ради Украіни, 
Кабінету Міністрів Украіни щодо неприпустимості наступу на 
фінансову спроможність місцевого самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника голови обласної ради Михайла ПАВЛЮКА 

щодо звернення депутатів Чернівецькоі обласноі ради Vііі 
скликання до Верховноі Ради Украіни, Кабінету Міністрів 
Украіни щодо неприпустимості наступу на фінансову 
спроможність місцевого самоврядування взяти до відома. 

2. Викласти текст звернення та проєкт рішення у новій доопрацьованій 
редакції та внести на розгляд сесії обласної ради (додається). 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 8/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональноі 
програми із забезпечення 
повноважень щодо управління 
майном спільноі власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2021-
2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Ярослава БАРТОША 
щодо внесення змін до Регіональноі програми із забезпечення 
повноважень щодо управління майном спільноі власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника відділу з питань комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради Ярослава БАРТОША щодо внесення 
змін до Регіональноі програми із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільноі власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 9/15 

 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
прийняття з державної власності 
цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 
Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС щодо 
прийняття з державної власностї цїлїсних майнових комплексїв 
державних закладїв професїйної (професїйно-технїчної) освїти 
у спїльну власнїсть територїальних громад сїл, селищ, мїст 
областї Чернївецької областї, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС щодо прийняття з державної 
власностї цїлїсних майнових комплексїв державних закладїв 
професїйної (професїйно-технїчної) освїти у спїльну власнїсть 
територїальних громад сїл, селищ, мїст областї Чернївецької 
областї взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ВИСНОВОК № 10/15 
 

16 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ щодо внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецькоі області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ щодо внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецькоі області на 2021 рік взяти до відома. 

2. Обласній державній адміністрації здійснити перерозподіл асигнувань 
передбачених Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації за 
бюджетною програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню», зокрема, за рахунок зменшення видатків розвитку у сумі 423 тис грн. 
збільшивши на цю ж суму видатки споживання. 

 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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