ПРОТОКОЛ 35
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій
4 грудня 2014 року
м. Чернівці
Присутні депутати обласної ради:
Бічер Василь Георгійович - голова
Коржан Володимир Миколайович - заступник
Майор Роман Костянтинович
Мельник Руслан Васильович
Пуршага Олександр Іванович
Плаксій Манолій Васильович
Відсутній депутат обласної ради:
Березовський Георгій Васильович
Білогорка Андрій Михайлович
Карвацький Валерій Володимирович
Ротар Георгій Дмитрович
Гандзюк Олександр Сергійович
Запрошені:
Маніліч Валентин Михайлович – заступник голови обласної ради;
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;
Гах Ігор В’ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області;
Соломко Олександр Іванович - перший заступник
начальника
Головного управління ДФС у Чернівецькій області;
Кішкан Сергій Корнійович – начальник управління
Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора Департаменту
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник
начальника
інформаційно- аналітичного відділу прес-секретар виконавчого апарату
обласної ради;
Андрєєва Ольга Троянівна – головний спеціаліст організаційного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
Відповідно до пункту 10 статті 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» секретарем засідання обрано Мельника Р.В.
Голосували:
(Рішення прийнято одноголосно)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про умови перевезення пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального користування Чернівецької області.
Інформують: Павлюк Андрій Володимирович – начальник управління
інфраструктури обласної державної адміністрації;
Косован Василь Дмитрович – начальник територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Чернівецькій
області;
Гах Ігор В’ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області;
Соломко Олександр Іванович - перший заступник
начальника
Головного управління ДФС у Чернівецькій області;
Кішкан Сергій Корнійович – заступник начальника управління –
начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб та
майнових податків управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного
управління ДФС у Чернівецькій області
2. Про звернення мешканців с.Горошівці Заставнівського району щодо
ремонту мосту.
Інформує: Житарюк Ілля Іванович - Горошівецький сільський голова
Заставнівського району.
3. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник
директора
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
4. Про внесення змін обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник
директора
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
5. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій на 2015 рік.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії.
6. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.
Інформує:Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії.
7. Про звернення депутата обласної ради Мельника Руслана
Васильовича.
Інформує: Мельник Руслан Васильович – депутат обласної ради
8. Різне:

1. Про умови перевезення пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального користування Чернівецької області.
Інформують: Павлюк Андрій Володимирович – начальник управління
інфраструктури обласної державної адміністрації;
Косован Василь Дмитрович – начальник територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Чернівецькій
області;
Гах Ігор В’ячеславович – начальник Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області;
Соломко Олександр Іванович - перший заступник
начальника
Головного управління ДФС у Чернівецькій області;
Кішкан Сергій Корнійович – заступник начальника управління –
начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб та
майнових податків управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного
управління ДФС у Чернівецькій області.
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Пуршага О.І., Коржан В.М., Майор Р.К.,
Маніліч В.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Визнати роботу управління інфраструктури обласної державної
адміністрації щодо забезпечення якості перевезення пасажирів у
Чернівецькій області недостатньою.
3. Рекомендувати управлінню інфраструктури обласної державної
адміністрації:
- підготувати до 1 березня 2015 року звіт щодо вжитих заходів із
забезпечення роботи перевізників у чинному правовому полі, належного
технічного стану транспортних засобів, дотримання обґрунтованих тарифів
та визначених графіків руху транспортних засобів, безпеки та культури
перевезень пасажирів та подати на розгляд постійної комісії;
- на засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування
запрошувати членів постійної комісії обласної ради з питань будівництва,
архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій Бічера В.Г., Мельника Р.В., Пуршагу О.І.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

2. Про звернення мешканців с.Горошівці Заставнівського району щодо
ремонту мосту.
Інформує: Житарюк Ілля Іванович - Горошівецький сільський голова
Заставнівського району.
Виступили:
Бічер В.Г., Пуршага О.І., Мельник Р.В., Плаксій М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати начальнику Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області Гаху І.В. разом з членом постійної комісії Плаксієм
М.В. вивчити питання щодо необхідності ремонту мосту через яр (кут
Помірки села Горошівці) з виїздом на місце та про результати доповісти на
наступному засіданні комісії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно)

3. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник
директора
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
Виступили:
Бічер В.Г., Пуршага О.І., Плаксій М.В., Мельник Р.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 9 місяців 2014 року» та внести його на розгляд сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

4. Про внесення змін обласного бюджету на 2014 рік.
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – заступник
директора
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації
Виступили:
Мельник Р.В., Бічер В.Г., Плаксій М.В.
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.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

5. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій на 2015 рік.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії.
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Плаксій М.В.
Вирішили:
Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій на 2015 рік.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

6. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.
Інформує:Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії.
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Плаксій М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради на 2015 рік» та внести його на розгляд сесії
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

7. Про звернення депутата обласної ради Мельника Руслана
Васильовича.
Інформує: Мельник Руслан Васильович – депутат обласної ради.
Виступили:
Мельник Р.В., Бічер В.Г., Плаксій М.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати
постійним комісіям обласної ради проводити
подальші засідання комісій під аудіо запис.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

8. Різне.
Слухали інформацію щодо переліків об’єктів соціальної сфери
Чернівецькій області, будівництво яких фінансується за рахунок коштів
Державного та обласного бюджетів.
Виступили: Мельник Р.В., Пуршага О.І., Бічер В.Г.
Вирішили:

Рекомендувати Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, управлінню капітального будівництва обласної державної
адміністрації перед затвердженням переліків об’єктів соціальної сфери
Чернівецькій області, будівництво яких буде фінансуватися за рахунок
коштів Державного та обласного бюджетів подавати на розгляд постійній
комісії для погодження.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

Голова постійної комісії
Секретар комісії

В. Бічер
Р.Мельник

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК 1/35

Про умови перевезення пасажирів на
міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального
користування Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
інфраструктури обласної державної адміністрації Павлюка А.В., начальника
територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті в Чернівецькій області Косована В.Д., першого заступника
начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області, Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаха І.В., про умови перевезення
пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального
користування Чернівецької області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Визнати роботу управління інфраструктури обласної державної
адміністрації щодо забезпечення якості перевезення пасажирів у
Чернівецькій області недостатньою.
3. Рекомендувати управлінню інфраструктури обласної державної
адміністрації:
- підготувати до 1 березня 2015 року звіт щодо вжитих заходів із
забезпечення роботи перевізників у чинному правовому полі, належного
технічного стану транспортних засобів, дотримання обґрунтованих тарифів
та визначених графіків руху транспортних засобів, безпеки та культури
перевезень пасажирів та подати на розгляд постійної комісії;
- запрошувати на засідання конкурсного комітету з визначення
автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним

транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального
користування членів постійної комісії обласної ради з питань будівництва,
архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій Бічера В.Г., Мельника Р.В., Пуршагу О.І.

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
РЕКОМЕНДАЦІЇ 2/35

Про звернення мешканців
с.Горошівці Заставнівського району
щодо ремонту мосту
Заслухавши та обговоривши інформацію Горошівецького сільського
голови Заставнівського району Житарюка І.І. про звернення мешканців
с.Горошівці Заставнівського району щодо ремонту мосту, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати начальнику Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області Гаху І.В. разом з членом постійної комісії Плаксієм
М.В. вивчити питання щодо необхідності ремонту мосту через яр (кут
Помірки села Горошівці) з виїздом на місце та про результати доповісти на
наступному засіданні комісії.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК 3/35

Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2014 року
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про
виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про виконання
обласного бюджету за 9 місяців 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
4 грудня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 4/35

Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік
Заслухавши та обговоривши заступника директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. 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
4 грудня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 5/35

Про план роботи постійної комісії
обласної ради з питань будівництва,
архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства
та надзвичайних ситуацій на 2015 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
Бічера В.Г. про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій на 2015 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій на 2015 рік.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК 6/35

Про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2015 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
Бічера В.Г. про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про план роботи
Чернівецької обласної ради на 2015 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
4 грудня 2014р.

м. Чернівці
РЕКОМЕНДАЦІЇ 7/35

Про звернення депутата
обласної ради Мельника Р.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради
Мельника Руслана Васильовича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2. Рекомендувати постійним комісіям обласної ради проводити
подальші засідання комісій під аудіо запис.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
РЕКОМЕНДАЦІЇ 8/35

Про переліки об’єктів будівництва
соціальної сфери Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію голови та членів постійної
комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій про переліки
об’єктів будівництва соціальної сфери Чернівецької області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації, управлінню капітального будівництва обласної державної
адміністрації перед затвердженням переліків об’єктів соціальної сфери
Чернівецькій області, будівництво яких буде фінансуватися за рахунок
коштів Державного та обласного бюджетів подавати на розгляд постійної
комісії для погодження.
Голова постійної комісії

В.Бічер

