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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 

ПРОТОКОЛ  № 16 
 

21 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;  
ДОБРЖАНСЬКИЙ Сергій Олександрович – депутат Чернівецької обласної 
ради VІІІ скликання; 
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації; 
ДУНАЄВСЬКИЙ Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку 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; 
БОСТАН Світлана Іванівна – директор Чернівецького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
САВІСЬКО Інна Анатоліївна – в.о. начальника служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації; 
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ГАЙДАЙ Олексій Володимирович – начальник управління цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації; 
ШАРАГОВА Тетяна Михайлівна – в.о. начальника управління культури 
обласної державної адміністрації; 
ФЕДОРУК Анатолій Іванович – директор КП «Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад»; 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації; 
МЕЛЬНИЧУК Андрій Михайлович – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної 
адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади, 
фінансування представницьких та інших заходів на 2022-2024 роки». 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про доповнення Технічних завдань на 
проєкти регіонального розвитку, які включені до Плану заходів з реалізації у 
2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 
року». 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки». 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження регіональної 
програми організації соціальної роботи та надання соціальних послуг в 
Чернівецькій області на 2022-2026 роки». 

Інформує: Бостан Світлана Іванівна – директор Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

5. Про розгляд проєкту рішення «Про Регіональну програму 
запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 
2022-2024 роки». 

Інформує: Савісько Інна Анатоліївна – в.о. начальника служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації. 

6. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 
2021-2023 роки». 

Інформує: Гайдай Олексій Володимирович – начальник управління 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 
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7. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
Інформує: Шарагова Тетяна Михайлівна – в.о. начальника управління 

культури обласної державної адміністрації. 
8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації. 
9. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад» в листопаді-грудні 2021 року». 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про обласну комплексну програму 
соціальної підтримки окремих громадян «Турбота» на 2022-2024 роки». 

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

11.  Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки». 

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

12. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 
2021-2023 роки». 

Інформують: Грушко Олексій Олександрович – т.в.о. директора 
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області; 

Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

13. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення проведення заходів територіальної оборони, 
підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки 
діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону в 
Чернівецькій області на період 2022-2024 років». 

Інформує: Мельничук Андрій Михайлович – завідувач сектору 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
обласної державної адміністрації. 

14. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України 
щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення бюджетних надходжень». 

Інформує: Добржанський Сергій Олександрович – депутат 
Чернівецької обласної ради VІІІ скликання. 
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15. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
16. Про розгляд проєкту рішення «Про обласний бюджет Чернівецької 

області на 2022 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
17. Про розгляд проєкту рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки». 
Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
18. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

на 2022 рік. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
19. Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр відновного 

лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення 
безбар’єрного доступу будівель та приміщень Центру для осіб з інвалідністю. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
20. Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр відновного 

лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
придбання рентгенкабінету. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
21. Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 

допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на 
виготовлення проєкту. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
22. Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 

допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на 
співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних ситуацій 
медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту».  

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
23. Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації ветеранів 

України щодо передбачення фінансової підтримки організації на 2022 рік. 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
24. Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний 

центр» щодо виділення коштів на здійснення реконструкції приміщень по  
вул. Головній, 129 для розміщення жіночої консультації у складі 
консультативно-діагностичного відділення. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
25. Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр крові» 

щодо виділення коштів на «Медикаменти та перев’язувальні матеріали». 
Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 



5 
26. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 

патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
27. Про розгляд звернення ОКУ «Хотинський психоневрологічний 

будинок-інтернат» щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-
кошторисної документації на встановлення автоматичної пожежної 
сигналізації. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
28. Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення 

додаткових коштів на оплату розрахунків за комунальні послуги  
КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
29. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо передбачення фінансування виготовлення проєктно-кошторисної 
документації для комунальних установ Чернівецької області у обласному 
бюджеті на 2022 рік в межах заходів Регіональної програми із забезпечся 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
30. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо передбачення фінансування проєкту «Карпатська мережа 
регіонального розвитку – 2021» у обласному бюджеті на 2022 рік. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
31. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо внесення змін до регіональної програми фінансової підтримки 
Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-
2023 роки. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
32. Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо завершення 

будівельних робіт освітньо-мистецького центру в місті Сокиряни та 
визначення замовника вищевказаних робіт. 

33. Про розгляд звернення військової частини 1241 Національної гвардії 
України щодо включення до виконавців та учасників відповідних програм 
вищезазначену військову частину. 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
34. Про розгляд листа комітету Верховної Ради України з питань молоді 

і спорту щодо фінансової підтримки фізкультурно-спортивних товариств 
«Колос», «Динамо», «Україна» та «Спартак». 

Інформує: Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії. 
35. Про розгляд проєкту рішення «Про здійснення часткового 

фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях». 

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



6 
1. СЛУХАЛИ:  
Про програму підвищення ефективності виконання повноважень 

органами виконавчої влади, фінансування представницьких та інших заходів 
на 2022-2024 роки. 

ІНФОРМУЄ: Анжела Дякова - директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 1/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про доповнення Технічних завдань на проєкти регіонального розвитку, 

які включені до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. 

ІНФОРМУЄ: Валентин Дунаєвський - в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 2/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки. 
ІНФОРМУЄ: Валентин Дунаєвський - в.о. директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 3/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
4. СЛУХАЛИ:  
Про регіональну програму організації соціальної роботи та надання 

соціальних послуг в Чернівецькій області на 2022-2026 роки. 
ІНФОРМУЄ: Світлана Бостан - директор Чернівецького обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 4/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
5. СЛУХАЛИ:  
Про Регіональну програму запобігання дитячій бездоглядності та 

розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 роки. 
ІНФОРМУЄ: Інна Савісько - в.о. начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 5/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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6. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Олексій Гайдай - начальник управління цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 6/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-

2022 роки. 
ІНФОРМУЄ: Тетяна Шарагова - в.о. начальника управління культури 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 7/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
8. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 

2013-2022 роки. 
ІНФОРМУЄ: Надія Періус - в.о. директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 8/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» в листопаді-
грудні 2021 року. 

ІНФОРМУЄ: Анатолій Федорук - директор КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 9/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 

10. СЛУХАЛИ:  
Про обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих 

громадян «Турбота» на 2022-2024 роки. 
ІНФОРМУЄ: Ольга Андріїва - в.о. директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 10/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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11. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 
роки. 

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

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 11/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
12. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного 

співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки. 
ІНФОРМУЮТЬ: Олексій Грушко - т.в.о. директора Агенції 

регіонального розвитку Чернівецької області. 
Вікторія Гатрич - директор Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 12/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
13. СЛУХАЛИ:  
Про Регіональну програму забезпечення проведення заходів 

територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного 
спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького 
гарнізону в Чернівецькій області на період 2022-2024 років. 

ІНФОРМУЄ: Андрій Мельничук - завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної 
адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 13/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
14. СЛУХАЛИ:  
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 

Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання 
чинності проєктом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення бюджетних 
надходжень. 

ІНФОРМУЄ: Олександр Добржанський - депутат обласної ради VІІІ 
скликання. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 14/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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15. СЛУХАЛИ:  
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування. 

ІНФОРМУЄ: Іван ШЕВЧУК - голова постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 15/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
16. СЛУХАЛИ:  
Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Анжела Дякова - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 16/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
17. СЛУХАЛИ:  
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2022-2023 роки. 
ІНФОРМУЄ: Валентин Дунаєвський - в.о. директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 17/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
18. СЛУХАЛИ:  
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету на 

2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 18/16 (додається). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
19. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр відновного 

лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення 
безбар’єрного доступу будівель та приміщень Центру для осіб з інвалідністю. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 19/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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20. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр відновного 

лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
придбання рентгенкабінету. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 20/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
21. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 

допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на 
виготовлення проєкту. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 21/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
22. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної 

допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на 
співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних ситуацій 
медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 22/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
23. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації ветеранів 

України щодо передбачення фінансової підтримки організації на 2022 рік. 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 23/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
24. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний 

центр» щодо виділення коштів на здійснення реконструкції приміщень по вул. 
Головній, 129 для розміщення жіночої консультації у складі консультативно-
діагностичного відділення. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 24/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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25. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр крові» щодо 

виділення коштів на «Медикаменти та перев’язувальні матеріали». 
ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 25/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
26. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 

патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 26/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
27. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення ОКУ «Хотинський психоневрологічний будинок-

інтернат» щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на встановлення автоматичної пожежної сигналізації. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 27/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
28. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо виділення 

додаткових коштів на оплату розрахунків за комунальні послуги КНП 
«Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 28/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
29. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо передбачення фінансування виготовлення проєктно-кошторисної 
документації для комунальних установ Чернівецької області у обласному 
бюджеті на 2022 рік в межах заходів Регіональної програми із забезпечся 
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 29/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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30. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо передбачення фінансування проєкту «Карпатська мережа 
регіонального розвитку – 2021» у обласному бюджеті на 2022 рік. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 30/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
31. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької 

області щодо внесення змін до регіональної програми фінансової підтримки 
Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-
2023 роки. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 31/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
32. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо завершення 

будівельних робіт освітньо-мистецького центру в місті Сокиряни та 
визначення замовника вищевказаних робіт. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 32/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
33. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд звернення військової частини 1241 Національної гвардії 

України щодо включення до виконавців та учасників відповідних програм 
вищезазначену військову частину. 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 33/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
 
34. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа комітету Верховної Ради України з питань молоді і 

спорту щодо фінансової підтримки фізкультурно-спортивних товариств 
«Колос», «Динамо», «Україна» та «Спартак». 

ІНФОРМУЄ: Іван Шевчук – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендації постійної комісії № 34/16 (додаються). 
Результати голосування: «за» - 8. 
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35. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про здійснення часткового фінансування 

підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях». 

ІНФОРМУЄ: Іван Гешко - начальник управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  
Висновок постійної комісії № 35/16 (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 № 1/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження програми підвищення 
ефективності виконання повноважень 
органами виконавчої влади, 
фінансування представницьких та 
інших заходів на 2022-2024 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової про програму 
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади, 
фінансування представницьких та інших заходів на 2022-2024 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели Дякової про програму підвищення ефективності 
виконання повноважень органами виконавчої влади, фінансування 
представницьких та інших заходів на 2022-2024 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 № 2/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
доповнення Технічних завдань на 
проєкти регіонального розвитку, які 
включені до Плану заходів з реалізації 
у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 
року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
Дунаєвського про доповнення Технічних завдань на проєкти регіонального 
розвитку, які включені до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина Дунаєвського про доповнення 
Технічних завдань на проєкти регіонального розвитку, які включені до Плану 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області 
на період до 2027 року 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 № 3/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області 
на 2021-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
Дунаєвського про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина Дунаєвського про внесення змін до 
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки взяти до відома. 

2. Доповнити пункти 2.1.1, 2.1.2 та 2.4.1 розділу 2 «Фінансово-кредитна 
та інвестиційна політика» Додатку 4 «Заходи Комплексної програми розвитку 
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 
роки» текстом наступного змісту: «з наданням переваги учасникам бойових дій 
АТО та ООС», затверджено рішенням 2-ї обласної ради VІІІ скликання від 
30.03.2021 № 9-2/21. 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради врахувавши запропоновані вище зміни. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 4/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження регіональної програми 
організації соціальної роботи та надання 
соціальних послуг в Чернівецькій 
області на 2022-2026 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Чернівецького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світлани Бостан 
про регіональну програму організації соціальної роботи та надання соціальних 
послуг в Чернівецькій області на 2022-2026 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Чернівецького обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Світлани Бостан про регіональну програму 
організації соціальної роботи та надання соціальних послуг в Чернівецькій 
області 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 № 5/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
Регіональну програму запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2022-2024 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації Інни Савісько про Регіональну 
програму запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Інни Савісько про Регіональну програму запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2022-2024 
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 № 6/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на 2021-
2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая 
про внесення змін до Регіональної програми розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління цивільного захисту населення 

обласної державної адміністрації Олексія Гайдая про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
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 № 7/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Тетяни Шарагової про внесення змін 
до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Тетяни Шарагової про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 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 № 8/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної обласної 
програми «Вчитель» на 2013-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії Періус про внесення змін 
до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації Надії Періус про внесення змін до Регіональної 
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 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 № 9/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
встановлення тарифу на теплову 
енергію, що виробляється на установках 
з використанням альтернативних 
джерел енергії КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» в 
листопаді-грудні 2021 року» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» Анатолія 
Федорука про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії КП «Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» в листопаді-
грудні 2021 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора КП «Дирекція з обслуговування майна спільної 

власності територіальних громад» Анатолія Федорука про встановлення тарифу 
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії КП «Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад» в листопаді-грудні 2021 року 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 № 10/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
обласну комплексну програму 
соціальної підтримки окремих громадян 
«Турбота» на 2022-2024 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
Андріївої про обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих 
громадян «Турбота» на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора в.о. директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації Ольги Андріївої про 
обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих громадян 
«Турбота» на 2022-2024 роки взяти до відома. 

2. Внести зміни до пункту 4 Положення про депутатський фонд 
соціальної підтримки окремих категорій громадян області замінивши слова «в 
розмірі до 70000 гривень» на «в розмірі 70000 грн.» 

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

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 11/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
Андріївої про внесення змін до Регіональної програми щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора в.о. директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації Ольги Андріївої про 
внесення змін до Регіональної програми щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю 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 № 12/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
розвитку міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформації т.в.о. директора Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області Олексія Грушка та директора 
Департаменту комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії Гатрич 
про внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного 
співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку 

Чернівецької області Олексія Грушка та директора Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації Вікторії Гатрич про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької 
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 № 13/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
забезпечення проведення заходів територіальної 
оборони, підготовки населення до участі в русі 
національного спротиву та підтримки 
діяльності військових частин (установ) 
Чернівецького гарнізону в Чернівецькій області 
на період 2022-2024 років» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної 
адміністрації Андрія Мельничука про Регіональну програму забезпечення 
проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в 
русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин 
(установ) Чернівецького гарнізону в Чернівецькій області на період 2022-2024 
років, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Андрія 
Мельничука про Регіональну програму забезпечення проведення заходів 
територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного 
спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького 
гарнізону в Чернівецькій області на період 2022-2024 років 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 № 14/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до 
Президента України, Верховної Ради 
України щодо неприпустимості 
набрання чинності проєктом закону 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення 
бюджетних надходжень» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради VІІІ 
скликання Олександра Добржанського про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України 
щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення бюджетних надходжень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію депутата обласної ради VІІІ скликання Олександра 

Добржанського про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ 
скликання до Президента України, Верховної Ради України щодо 
неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення бюджетних надходжень взяти до відома. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 15/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ 
скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування 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 № 16/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2022 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели Дякової про обласний 
бюджет Чернівецької області на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели Дякової про обласний бюджет Чернівецької області на 
2022 рік взяти до відома. 

2. Доповнити проєкт рішення текстом наступного змісту: «19. Обласній 
державній адміністрації при розподілі вільного залишку коштів загального 
фонду обласного бюджету, який утвориться станом на 01.01.2022, спрямувати 
першочергово кошти: 

19.1. ОКНП «Чернівецька обласна лікарня» на придбання сіпап-масок 
для надання допомоги хворим на COVID-19 в сумі 200,0 тис.грн. 

19.2. ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» 
на придбання та заміну рентгенівської трубки агіографічної системи у сумі 
2000,0 тис.грн. 

19.3. КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» на заміну 
вимірювальної комірки на налаштування приладу у сумі 109,0 тис.грн. 

19.4. ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» на 
придбання лікарняних ліжок у сумі 2325,0 тис.грн. 

19.5. ГО «ВФСТ «Колос» на фінансову підтримку у сумі 200,0 тис.грн. 
19.6. Чернівецькій обласній раді додатково на оплату праці з 

нарахуваннями у сумі 2000,0 тис.грн. 
19.7. КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності 

територіальних громад» на ремонт внутрішнього двору адміністративної 
будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1, м. Чернівці у сумі 1500,0 тис.грн. 



19.8. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації на Обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих 
громадян «Турбота» на 2022-2024 роки на дофінансування депутатського 
фонду соціальної підтримки окремих категорій громадян області у сумі  
2560,0 тис.грн. 

19.9. Агенції регіонального розвитку Чернівецької області на заходи 
Регіональної програми фінансової підтримки Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки додатково у сумі  
500,0 тис.грн. 

19.10. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 
придбання підручників «Основи християнської етики» для учнів 8, 9 класів у 
сумі 363,0 тис.грн. 

19.11. Управлінню цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації на співфінансування заходів міжнародної програми Україна-
Румунія 2014-2020 у сумі 570,0 тис.грн. 

19.12. ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» на 
співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних ситуацій 
медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту» у сумі  
4780,0 тис.грн. 

19.13. Управлінню культури обласної державної адміністрації на 
здійснення академічних виплат працівникам культури у розмірі 3000,0 тис.грн. 

19.14. Обласній раді на реалізацію заходів Регіональної програми 
розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 
роки у сумі 70,0 тис.грн.». 

3. Відповідно пункти 19-30 проєкту рішення вважати пунктами 20-31. 
4. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради із запропонованими доповнення. 
 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 17/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
Дунаєвського про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2022-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина Дунаєвського про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки 
взяти до відома. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 18/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про план роботи постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2022 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету на 2022 рік (додається). 

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 19/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський 
центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної 
документації для створення безбар’єрного 
доступу будівель та приміщень Центру для осіб з 
інвалідністю 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації 
дітей» щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації для створення безбар’єрного доступу будівель та приміщень 
Центру для осіб з інвалідністю, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів 
на виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення 
безбар’єрного доступу будівель та приміщень Центру для осіб з інвалідністю 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації для створення безбар’єрного доступу 
будівель та приміщень Центру для осіб з інвалідністю. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 20/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Буковинський 
центр відновного лікування та комплексної 
реабілітації дітей» щодо виділення коштів на 
придбання рентгенкабінету 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації 
дітей» щодо виділення коштів на придбання рентгенкабінету, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів 
на придбання рентгенкабінету взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей» щодо виділення коштів на придбання 
рентгенкабінету. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 21/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня 
швидкої медичної допомоги» щодо 
передбачення коштів в обласному бюджету на 
2022 рік на виготовлення проєкту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» щодо передбачення 
коштів в обласному бюджету на 2022 рік на виготовлення проєкту, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої 
медичної допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 
рік на виготовлення проєкту взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на виготовлення 
проєкту. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 22/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня 
швидкої медичної допомоги» щодо 
передбачення коштів в обласному бюджету на 
2022 рік на співфінансування проєкту 
«Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних закладів Чернівецької 
області та Сучавського повіту» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» щодо передбачення 
коштів в обласному бюджету на 2022 рік на співфінансування проєкту 
«Покращення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів 
Чернівецької області та Сучавського повіту», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої 
медичної допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 
рік на співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту» взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» 
щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 рік на 
співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних ситуацій 
медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 22/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня 
швидкої медичної допомоги» щодо 
передбачення коштів в обласному бюджету на 
2022 рік на співфінансування проєкту 
«Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних закладів Чернівецької 
області та Сучавського повіту» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Обласна лікарня швидкої медичної допомоги» щодо передбачення 
коштів в обласному бюджету на 2022 рік на співфінансування проєкту 
«Покращення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів 
Чернівецької області та Сучавського повіту», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Обласна лікарня швидкої 
медичної допомоги» щодо передбачення коштів в обласному бюджету на 2022 
рік на співфінансування проєкту «Покращення готовності до надзвичайних 
ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту» взяти 
до відома. 

2. Рекомендовано обласній державній адміністрації при розподілі 
вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який 
утвориться станом на 01.01.2022 передбачити ОКНП «Обласна лікарня швидкої 
медичної допомоги» на співфінансування проєкту «Покращення готовності до 
надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського 
повіту» у сумі 4780,0 тис.грн.  
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 23/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної 
організації ветеранів України щодо 
передбачення фінансової підтримки організації 
на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Чернівецької обласної організації ветеранів України щодо передбачення 
фінансової підтримки організації на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Чернівецької обласної організації 
ветеранів України щодо передбачення фінансової підтримки організації на 2022 
рік взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Чернівецької обласної організації ветеранів 
України щодо передбачення фінансової підтримки організації на 2022 рік. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 24/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький 
обласний перинатальний центр» щодо 
виділення коштів на здійснення реконструкції 
приміщень по вул. Головній, 129 для 
розміщення жіночої консультації у складі 
консультативно-діагностичного відділення 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП 
«Чернівецький обласний перинатальний центр» щодо виділення коштів на 
здійснення реконструкції приміщень по вул. Головній, 129 для розміщення 
жіночої консультації у складі консультативно-діагностичного відділення, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний 
перинатальний центр» щодо виділення коштів на здійснення реконструкції 
приміщень по вул. Головній, 129 для розміщення жіночої консультації у складі 
консультативно-діагностичного відділення взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КНП «Чернівецький обласний 
перинатальний центр» щодо виділення коштів на здійснення реконструкції 
приміщень по вул. Головній, 129 для розміщення жіночої консультації у складі 
консультативно-діагностичного відділення. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 25/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький 
обласний центр крові» щодо виділення коштів 
на «Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП 
«Чернівецький обласний центр крові» щодо виділення коштів на «Медикаменти 
та перев’язувальні матеріали», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр 
крові» щодо виділення коштів на «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 
взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення КНП «Чернівецький обласний центр крові» 
щодо виділення коштів на «Медикаменти та перев’язувальні матеріали». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 26/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке 
обласне патологоанатомічне бюро» щодо 
виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» щодо виділення 
коштів на оновлення матеріально-технічної бази, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 
патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКНП «Чернівецьке обласне 
патологоанатомічне бюро» щодо виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 27/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення ОКУ «Хотинський 
психоневрологічний будинок-інтернат» щодо 
виділення коштів на виготовлення проєктно-
кошторисної документації на встановлення 
автоматичної пожежної сигналізації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКУ 
«Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат» щодо виділення коштів 
на виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення 
автоматичної пожежної сигналізації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення ОКУ «Хотинський 
психоневрологічний будинок-інтернат» щодо виділення коштів на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення 
автоматичної пожежної сигналізації взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення ОКУ «Хотинський психоневрологічний 
будинок-інтернат» щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-
кошторисної документації на встановлення автоматичної пожежної 
сигналізації. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 28/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сторожинецької міської 
ради щодо виділення додаткових коштів на 
оплату розрахунків за комунальні послуги  
КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Сторожинецької міської ради щодо виділення додаткових коштів на оплату 
розрахунків за комунальні послуги КНП «Сторожинецька багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо 
виділення додаткових коштів на оплату розрахунків за комунальні послуги  
КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Сторожинецької міської ради щодо 
виділення додаткових коштів на оплату розрахунків за комунальні послуги 
КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 29/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області щодо 
передбачення фінансування виготовлення 
проєктно-кошторисної документації для 
комунальних установ Чернівецької області у 
обласному бюджеті на 2022 рік в межах заходів 
Регіональної програми із забезпечся 
повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо передбачення 
фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації для 
комунальних установ Чернівецької області у обласному бюджеті на 2022 рік в 
межах заходів Регіональної програми із забезпечся повноважень щодо 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо передбачення фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для комунальних установ Чернівецької області у 
обласному бюджеті на 2022 рік в межах заходів Регіональної програми із 
забезпечся повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки взяти до 
відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 



Чернівецької області щодо передбачення фінансування виготовлення проєктно-
кошторисної документації для комунальних установ Чернівецької області у 
обласному бюджеті на 2022 рік в межах заходів Регіональної програми із 
забезпечся повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 30/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області щодо 
передбачення фінансування проєкту 
«Карпатська мережа регіонального розвитку – 
2021» у обласному бюджеті на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо передбачення 
фінансування проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку – 2021» у 
обласному бюджеті на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо передбачення фінансування проєкту «Карпатська 
мережа регіонального розвитку – 2021» у обласному бюджеті на 2022 рік взяти 
до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо передбачення фінансування проєкту «Карпатська 
мережа регіонального розвитку – 2021» у обласному бюджеті на 2022 рік. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 31/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області щодо внесення 
змін до регіональної програми фінансової 
підтримки Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 
роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Агенції регіонального розвитку Чернівецької області щодо внесення змін до 
регіональної програми фінансової підтримки Установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області щодо внесення змін до регіональної програми фінансової 
підтримки Установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 
2020-2023 роки взяти до відома. 

2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 
інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва від 22.11.2021 року №3/12. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 32/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сокирянської міської 
ради щодо завершення будівельних робіт 
освітньо-мистецького центру в місті Сокиряни 
та визначення замовника вищевказаних робіт 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
Сокирянської міської ради щодо завершення будівельних робіт освітньо-
мистецького центру в місті Сокиряни та визначення замовника вищевказаних 
робіт, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення Сокирянської міської ради щодо 
завершення будівельних робіт освітньо-мистецького центру в місті Сокиряни та 
визначення замовника вищевказаних робіт взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Сокирянської міської ради щодо 
завершення будівельних робіт освітньо-мистецького центру в місті Сокиряни та 
визначення замовника вищевказаних робіт. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 33/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення військової частини 1241 
Національної гвардії України щодо включення 
до виконавців та учасників відповідних програм 
вищезазначену військову частину 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення 
військової частини 1241 Національної гвардії України щодо включення до 
виконавців та учасників відповідних програм вищезазначену військову частину, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд звернення військової частини 1241 Національної 
гвардії України щодо включення до виконавців та учасників відповідних 
програм вищезазначену військову частину взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення військової частини 1241 Національної 
гвардії України щодо включення до виконавців та учасників відповідних 
програм вищезазначену військову частину. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 34/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа комітету Верховної Ради 
України з питань молоді і спорту щодо 
фінансової підтримки фізкультурно-спортивних 
товариств «Колос», «Динамо», «Україна» та 
«Спартак» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету Івана ШЕВЧУКА про розгляд листа комітету 
Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо фінансової підтримки 
фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Динамо», «Україна» та 
«Спартак», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

Івана ШЕВЧУКА про розгляд листа комітету Верховної Ради України з питань 
молоді і спорту щодо фінансової підтримки фізкультурно-спортивних 
товариств «Колос», «Динамо», «Україна» та «Спартак» взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування лист комітету Верховної Ради України з питань молоді 
і спорту щодо фінансової підтримки фізкультурно-спортивних товариств 
«Колос», «Динамо», «Україна» та «Спартак». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань бюджету 

 
ВИСНОВОК № 35/16 

 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та 
участі команд майстрів з ігрових 
видів спорту в національних 
змаганнях» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Івана Гешка про здійснення 
часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів 
спорту в національних змаганнях, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Івана Гешка про здійснення часткового фінансування 
підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях взяти до відома. 

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

 
 

 
Голова постійної комісії  Іван ШЕВЧУК 
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