ПРОТОКОЛ 33
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014 року
м. Чернівці
Присутні депутати обласної ради:
Бічер Василь Георгійович - голова
Коржан Володимир Миколайович - заступник
Березовський Георгій Васильович - секретар
Гандзюк Олександр Сергійович
Білогорка Андрій Михайлович
Майор Роман Костянтинович
Мельник Руслан Васильович
Пуршага Олександр Іванович
Плаксій Манолій Васильович
Відсутній депутат обласної ради:
Карвацький Валерій Володимирович
Ротар Георгій Дмитрович
Запрошені:
Маніліч Валентин Михайлович – заступник голови обласної ради;
Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна - директор Департаменту
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
Шведик Олександр Іванович – начальник відділу планування
Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
Чернівецької міської ради;
Пушкова Олена Дмитрівна – начальник відділу охорони культурної
спадщини Чернівецької міської ради;
Кужильна Олена Петрівна - директор обласної науково-медичної
бібліотеки;
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Павлюк Андрій Володимирович – директор Департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства;
Косован Василь Дмитрович – начальник територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Чернівецькій
області;
Гаврилов Валентин Григорович – начальник відділу ремонту та
експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області.
Унгуряну Валерій Михайлович – начальник
інформаційноаналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради;
Андрєєва Ольга Троянівна – головний спеціаліст організаційного
відділу виконавчого апарату обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(10.09.2014, 10:00 418 каб.)

1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року.
Інформує: Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна директор
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна директор
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
3. Про розгляд листа обласної науково - медичної бібліотеки щодо
будівництва торгового комплексу на місці магазину «Берізка» (вул.Кобилянська,
41, м.Чернівці).
Інформує: Шведик Олександр Іванович – начальник відділу планування
Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької
міської ради.
Пушкова Олена Дмитрівна – начальник відділу охорони культурної
спадщини Чернівецької міської ради;
Кужильна Олена Петрівна - директор обласної науково-медичної
бібліотеки;
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
Чернівецької обласної державної адміністрації
4. Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради Мельника
Р.В. щодо неналежних умов перевезення пасажирів Сторожинецького району
громадським транспортом.
Інформує: Павлюк Андрій Володимирович – директор Департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства;
Косован Василь Дмитрович – начальник територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Чернівецькій
області.
5. Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області
№948 від 01.09.2014 щодо громадського обговорення проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи державного
управління автомобільними дорогами загального користування»
Інформує: Гаврилов Валентин Григорович – начальник відділу ремонту та
експлуатації утримання доріг Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області.

1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року.
Інформує: Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна - директор
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Пуршага О.І., Майор Р.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за перше півріччя 2014 року» та внести його на розгляд
сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна - директор
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Пуршага О.І., Мельник Р.В., Березовський Г.В., Маніліч
В.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік» та внести його на розгляд сесії
3. Звернутися до Сторожинецької міської та районної ради щодо
виділення коштів із
міського та
районного бюджетів на виконання
першочергових та невідкладних робіт для дитячого навчального закладу в
місті Сторожинець.
4. Доручити членам постійної комісії - Мельнику Р.В. та Коржану В.М.
зустрітися з Сторожинецьким міським головою для детального вивчення
вищезазначеного питання.
Голосували:
За -9, утримався-1(Березовський Г.В.)
3. Про розгляд листа обласної науково - медичної бібліотеки щодо
будівництва торгового комплексу на місці магазину «Берізка»
(вул.Кобилянська, 41, м.Чернівці).
Інформує: Шведик Олександр Іванович – начальник відділу
планування Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
Чернівецької міської ради.
Пушкова Олена Дмитрівна – начальник відділу охорони культурної
спадщини Чернівецької міської ради;

Кужильна Олена Петрівна - директор обласної науково-медичної
бібліотеки;
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури
Чернівецької обласної державної адміністрації
Виступили:
Бічер В.Г., Пуршага О.І., Плаксій М.В., Мельник Р.В., Березовський
Г.В., Маніліч В.М., Майор Р.К.
Вирішили:
Створити робочу групу з числа членів постійної комісії з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій: Пуршаги О.І., Мельника Р.В.,
Білогорки А.М. Плаксія М.В. для детального вивчення питання щодо
будівництва торгового комплексу на місці магазину «Берізка»
(вул.Кобилянська, 41, м.Чернівці).
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

4. Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради
Мельника Р.В. щодо неналежних умов перевезення пасажирів
Сторожинецького району громадським транспортом.
Інформує: Павлюк Андрій Володимирович – директор Департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства;
Косован Василь Дмитрович – начальник територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Чернівецькій
області.
Виступили:
Мельник Р.В., Бічер В.Г., Плаксій М.В., , Березовський Г.В., Маніліч
В.М., Майор Р.К. Пуршага О.І.
Вирішили:
Запросити на наступне засідання постійної комісії начальника
управління ДАЇ УМВС України в Чернівецькій області, начальника Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області, начальника територіального
управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в
Чернівецькій області щодо неналежних умов перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування Чернівецької області.
Виступили:
Бічер В.Г., Пуршага О.І., Мельник Р.В., Березовський Г.В., Плаксій
М.В., Маніліч В.М.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

5. Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області №948 від 01.09.2014 щодо громадського обговорення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування
системи державного управління автомобільними дорогами загального
користування».
Виступили:
Мельник Р.В., Бічер В.Г., Плаксій М.В., , Березовський Г.В., Маніліч
В.М., Майор Р.К.

Інформує: Гаврилов Валентин Григорович – начальник відділу ремонту та
експлуатації утримання доріг Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області.

Вирішили:
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

Голова постійної комісії
Секретар комісії

В. Бічер
Г.Березовський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 1/33

Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя
2014 року
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів
обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про
виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за перше півріччя 2014 року» та внести його на розгляд
сесії.

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 2/33

Про внесення змін
до обласного бюджету на 2014 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів
обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік» та внести його на розгляд сесії.

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 3/33

Про розгляд листа обласної науково медичної бібліотеки щодо будівництва
торгового комплексу на місці
магазину «Берізка»
(вул.Кобилянська, 41, м.Чернівці)
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
планування Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
Чернівецької міської ради Шведика О.І., начальника відділу охорони
культурної спадщини Чернівецької міської ради Пушкової О.Д., начальника
управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації
Китайкородської В.М., директора обласної науково-медичної бібліотеки
Кужильної О.П. про розгляд листа обласної науково - медичної бібліотеки
щодо будівництва торгового комплексу на місці магазину «Берізка»
(вул.Кобилянська, 41, м.Чернівці), постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.Створити робочу групу з числа членів постійної комісії з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій: Пуршаги О.І., Мельника Р.В.,
Білогорки А.М. Плаксія М.В. для детального вивчення питання щодо
будівництва торгового комплексу на місці магазину «Берізка»
(вул.Кобилянська, 41, м.Чернівці).

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 4/33

Про розгляд звернення депутата
Чернівецької обласної ради Мельника
Р.В. щодо неналежних умов перевезення
пасажирів Сторожинецького району
громадським транспортом
Заслухавши та обговоривши інформацію директор Департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Павлюка А.В. про розгляд звернення депутата Чернівецької
обласної ради Мельника Р.В. щодо неналежних умов перевезення пасажирів
Сторожинецького району громадським транспортом, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.Запросити на наступне засідання постійної комісії начальника
управління ДАЇ УМВС України в Чернівецькій області, начальника Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області, начальника територіального
управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в
Чернівецькій області щодо неналежних умов перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування Чернівецької області.

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
10 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 5/33

Про розгляд листа Служби автомобільних
доріг у Чернівецькій області №948 від
01.09.2014 щодо громадського обговорення
проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Деякі питання
реформування системи державного
управління автомобільними дорогами
загального користування»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. про розгляд листа
Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області №948 від 01.09.2014
щодо громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Деякі питання реформування системи державного управління
автомобільними дорогами загального користування», постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
Голова постійної комісії

В.Бічер

