
ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 
 

 

23.12.2020 м. Черкаси № 1/1 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 20.12.2019  

№ 34-47/VII "Про обласний бюджет  

Черкаської області на 2020 рік" 

 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", пункту 8 статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради, 

затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-7/VIII, постійна 

комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту 

розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2020 рік". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

фінансів облдержадміністрації  Кравченко Н.М. постійна комісія вирішила: 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2020 рік". 

2. Рекомендувати до розгляду на позачерговій сесії обласної ради 

проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області                          

на 2020 рік". 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 
 

 

23.12.2020 м. Черкаси № 1/2 

 

Про обласний бюджет  

Черкаської області на 2021 рік 

 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", пункту 8 статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради, 

затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-7/VIII, постійна 

комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту 

розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2021 рік". 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

фінансів облдержадміністрації  Кравченко Н.М. постійна комісія вирішила: 

1. Підтримати проєкт рішення обласної "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2021 рік". 

2. Рекомендувати до розгляду на позачерговій сесії обласної ради  

проєкт рішення обласної "Про обласний бюджет Черкаської області                          

на 2021 рік". 

 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 


