
ПРОТОКОЛ № 35 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 09.02.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

 

      Відсутні: 

 

Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісії 

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Паульо В.Д., 

Рівіс М. М., Токар Е. В., Ледида О.О. - члени 

комісії 

Пийтер Ч.А., Матрунич І.І. – члени комісії 

 

Боркулеш Н. Ю. – заступник директора 

департаменту фінансів. 

Порядок денний 

1. План роботи постійної комісії з питань бюджету на 2022 рік 

2. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення 

3. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

агропромислового розвитку 

4.  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, 

забезпечення виконання державних програм та контролю за їх 

виконанням 

5. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Управлінням 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

6. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році  Управлінням 

містобудування та архітектури 

7.  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Управлінням туризму 

та курортів 

8. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Відділом цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій  і цифровізації 

9. Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

охорони здоров’я 



10.  Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Департаментом 

соціального захисту населення 
 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: План роботи постійної комісії з питань бюджету на 2022 рік 
 

Інформує: ЧУБИРКО Іван Іванович – голова 

постійної комісії з питань бюджету 

СЛУХАЛИ: голова комісії озвучив та запропонував затвердити план роботи 

постійної комісії з питань бюджету на 2022 рік (додається) 

ВИРІШИЛИ: затвердити план комісії на 2022 рік  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

Інформує: Попович С. І. – в.о. директора 

департаменту  

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом агропромислового розвитку 

Інформує: Тереля В. І. – заступник директора 

департаменту 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням 

Інформує: Завидняк І. І. – в.о. директора 

департаменту 



ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

5. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

Інформує: Молдавчук Р. І. – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

6. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році  

Управлінням містобудування та архітектури 

 

Інформує: ПІГУЛЯК М. М. - начальник управління 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

7. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Управлінням туризму та курортів 

 

Інформує: Попенко І. Р. – в.о. начальника управління 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

8. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році Відділом 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій  і цифровізації 

Інформує: ГОМОНАЙ В. В. -  начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

9. СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом охорони здоров’я 

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ А. О.- директор 

департаменту 



ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

10.  СЛУХАЛИ: Щодо напрямів використання коштів у 2022 році 

Департаментом соціального захисту населення 

Інформує: МАЦОЛА В. В. - директор департаменту 

ВИРІШИЛИ: погодити напрямки використання бюджетних коштів у 2022 році 

згідно поданої інформації (додається) 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

 

 

Голова постійної комісії   

з питань бюджету                                                                                Іван ЧУБИРКО 

 

 

Секретар комісії                                                                              Василь ЮРИК 

 


