
ПРОТОКОЛ № 3 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
30 березня 2021 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Грижук В.І., Добржанський 
С.О., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., 
Руссу В.В., Скорейко П.М., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Жаровський 
В.Я., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
 
Запрошені: 
 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 

У зв’язку з не обранням на постійній основі секретаря постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, була внесена пропозиція голови постійної комісії 
Болтунова О.В. обрати секретарем даного засідання постійної комісії 
Добржанського С.О. 

 

Результат голосування: одноголосно - "ЗА". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік". 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна. 
 
Була внесена пропозиція Мунтяна І.М. щодо доповнення порядку денного 

засідання комісії наступними питаннями: 

2. Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, 
Міністерства інфраструктури України щодо відкриття міжнародних пунктів 
пропуску на території Чернівецької області". 



Інформує: Мунтян Іван Миколайович. 

3. Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, 
Міністерства інфраструктури України щодо завершення будівництва об’їзної 
дороги навколо міста Чернівці". 

Інформує: Мунтян Іван Миколайович. 
 

Результат голосування: одноголосно – "ЗА". 
Пропозиція прийнята. 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік". 
Виступили: Дякова Анжела Анатоліївна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "ЗА". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо відкриття міжнародних пунктів пропуску на 
території Чернівецької області". 
Виступили: Мунтян Іван Миколайович. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо відкриття міжнародних пунктів пропуску на 
території Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 5 - "ЗА", 0 – "ПРОТИ", 5 – "УРИМАВСЯ". 
Рішення не прийнято. 

 
 



ІII. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо завершення будівництва об’їзної дороги навколо 
міста Чернівці". 
Виступили: Мунтян Іван Миколайович. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо завершення будівництва об’їзної дороги навколо 
міста Чернівці" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 5 – "ЗА", 0 – "ПРОТИ", 5 – "УРИМАВСЯ". 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                        Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
30 березня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 
2021 рік" 

 

 
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
30 березня 2021 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Грижук В.І., Добржанський 
С.О., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., 
Руссу В.В., Скорейко П.М., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Жаровський 
В.Я., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо відкриття міжнародних пунктів пропуску на 
території Чернівецької області". 
Виступили: Мунтян Іван Миколайович. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо відкриття міжнародних пунктів пропуску на 
території Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 5 - "ЗА", 0 – "ПРОТИ", 5 – "УРИМАВСЯ". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                        Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ 
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об’єктами спільної власності територіальних  
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Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Грижук В.І., Добржанський 
С.О., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., 
Руссу В.В., Скорейко П.М., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Жаровський 
В.Я., Семенюк І.В., Ткачук В.В. 
 
 
ІII. Слухали: 

Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо завершення будівництва об’їзної дороги навколо 
міста Чернівці". 
Виступили: Мунтян Іван Миколайович. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Міністерства 
інфраструктури України щодо завершення будівництва об’їзної дороги навколо 
міста Чернівці" для розгляду на сесії обласної ради. 
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