
ПРОТОКОЛ 36 
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 

житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій 
20  січня  2015 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  
   Мельник Руслан Васильович  
   Пуршага  Олександр Іванович 

      
Відсутній  депутат обласної ради:  

  Карвацький Валерій Володимирович  
 Майор Роман Костянтинович  
  Плаксій  Манолій Васильович 
Ротар Георгій Дмитрович  
 Запрошені: 

   Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради; 
   Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна -  директор Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації; 

 Гончар Василь Миколайович - перший заступник голови правління 
ПАТ «Чернівцігаз» - головний інженер; 
 Козань Богдан Євстафович – технічний директор ПАТ 
«Чернівціобленерго»; 
  Андрицуляк Василь Миколайович – начальник Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 
енергії в Чернівецькій області; 
  Павлюк Андрій Володимирович – директор Департаменту 
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства; 
 Унгуряну Валерій Михайлович – начальник  інформаційно- 
аналітичного   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  обласний бюджет на 2015 рік. 
 Інформує: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна –  директор 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 2. Про Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки. 
 Інформує: Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови 
Чернівецької обласної ради. 
 3. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання 
«Майдан».  
 Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії 
 4. Про  вивчення питання щодо законності передачі на обслуговування 
ПАТ «Чернівцігаз» газових мереж, збудованих за кошти мешканців 
Чернівецької області. 
 Інформує: Гончар Василь Миколайович - перший заступник голови 
правління ПАТ «Чернівцігаз» - головний інженер. 
 5. Про розгляд звернення мешканців с.Михальча Сторожинецького 
району щодо ремонту опор та електропроводів. 
  Інформують: Козань Богдан Євстафович – технічний директор ПАТ 
«Чернівціобленерго»; 
  Андрицуляк Василь Миколайович – начальник Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 
енергії в Чернівецькій області. 
 6. Про внесення Комплексної програми оновлення містобудівної 
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки до плану 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. 
  

 
 
 

  
 
 
 
 



 
 1. Про обласний бюджет на 2015 рік. 
  Інформує: Пушко – Цибуляк Єлизавета Михайлівна -  директор 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Пуршага О.І. 
 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про обласний 
бюджет на 2015 рік» та внести його на розгляд сесії із змінами та 
доповненнями. 
 3. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
«Звернутися сесії обласної ради до Кабінету Міністрів України, Прем’єр – 
Міністра України, Президента України, Народних депутатів України від 
Чернівецької області  щодо фінансування об’єктів незавершеного 
будівництва Чернівецької області» (текст звернення додається) 
 4. Рекомендувати Департаменту фінансів та управлінню 
капітального будівництва обласної державної адміністрації підготувати 
вищезазначене звернення для розгляду на другому пленарному засіданні 30 
сесії обласної ради. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
  
 2. Про Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки. 
 Інформує: Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови 
Чернівецької обласної ради 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Пуршага О.І., Мельник Р.В., Березовський Г.В.,  
 Вирішили: 
 1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.  Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про Обласну 
цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 
2015-2018 роки» та внести його на розгляд сесії із змінами та доповненнями. 
 Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 
 3. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання 
«Майдан».  
 Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії 
   
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Березовський Г.В. 



 Вирішили: 
 Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.  
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 4. Про  вивчення питання щодо законності передачі на обслуговування 
ПАТ «Чернівцігаз» газових мереж, збудованих за кошти мешканців 
Чернівецької області. 
 Інформує: Гончар Василь Миколайович - перший заступник голови 
правління ПАТ «Чернівцігаз» - головний інженер. 
 Виступили: 
 Мельник Р.В., Бічер В.Г., Березовський Г.В., Р.К. Пуршага О.І. 
 Вирішили: 
     1. Повернутися до розгляду вищезазначеного питання . 
 2. Рекомендувати ПАТ «Чернівцігаз» підготувати та надати для 
розгляду на засіданні постійної комісії інформацію щодо: загальної довжини 
газопроводу, з роз’ясненням (яка частина перебуває в оренді, яка у власності  
та у іншій формі користування); про кількість спожитого газу населенням по 
регульованому та нерегульованому тарифу; про виконання Інвестиційної  
програми ПАТ  «Чернівцігаз» за 2013-2014 роки та фінансування програми 
на 2015 рік. 
 3. Завершити організацію повноцінного функціонування  Центру 
обслуговування клієнтів «єдине вікно» до кінця І кварталу.  
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Пуршага О.І., Мельник Р.В., Березовський Г.В. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 5. Про розгляд звернення мешканців с.Михальча Сторожинецького 
району щодо ремонту опор та електропроводів. 
  Інформують: Козань Богдан Євстафович – технічний директор ПАТ 
«Чернівціобленерго»; 
  Андрицуляк Василь Миколайович – начальник Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 
енергії в Чернівецькій області. 
 Виступили: 
 Мельник Р.В., Бічер В.Г.,  Березовський Г.В. 
 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Рекомендувати: 
 - ПАТ «Чернівціобленерго» провести капітальний ремонт 
електромереж: заміну опор та проводів по вул. Б.Хмельницького с.Михальча 
Сторожинецького району до 1 травня 2015 року. 



 - Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії в Чернівецькій області взяти на 
контроль виконання робіт по даному об’єкту. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 6. Про внесення Комплексної програми оновлення містобудівної 
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки до плану 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: 
 Мельник Р.В., Березовський Г.В. 
 Вирішили: 
 Включити питання Комплексної програми оновлення містобудівної 
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки до плану роботи 
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних 
ситуацій на 2015 рік для розгляду. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
   
 
  
 
Голова постійної комісії 
 
Секретар комісії 
 
 

В. Бічер 
 

Г.Березовський 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20  січня 201р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/36 

 
Про  обласний бюджет на 2015 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про 
обласний бюджет  на 2015 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про обласний 
бюджет на 2015 рік» та внести його на розгляд сесії із змінами та 
доповненнями. 

3. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
«Звернутися сесії обласної ради до Кабінету Міністрів України, 
Прем’єр – Міністра України, Президента України, Народних депутатів 
України від Чернівецької області  щодо фінансування об’єктів 
незавершеного будівництва Чернівецької області» (текст звернення 
додається) 
4. Рекомендувати Департаменту фінансів та управлінню 
капітального будівництва обласної державної адміністрації підготувати 
вищезазначене звернення для розгляду на другому пленарному 
засіданні 30 сесії обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20 січня 2014р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/36 

 
Про Обласну цільову програму 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 
обласної ради Курка Я.С. про Обласну цільову програму «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.  Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про Обласну 
цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 
2015-2018 роки» та внести його на розгляд сесії із змінами та доповненнями.
  
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20  січня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/36 

 
 Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного об’єднання «Майдан» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Бічера В.Г. про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання 
«Майдан»,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
    
 
    
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20  січня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4/36 

 
Про  вивчення питання щодо  
законності передачі на обслуговування 
ПАТ «Чернівцігаз» газових мереж, 
збудованих за кошти мешканців 
Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 
правління ПАТ «Чернівцігаз» - головного інженера Гончара В.М. про  
вивчення питання щодо законності передачі на обслуговування ПАТ 
«Чернівцігаз» газових мереж, збудованих за кошти мешканців Чернівецької 
області,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Повернутися до розгляду вищезазначеного питання . 
2. Рекомендувати ПАТ «Чернівцігаз» підготувати та надати для розгляду 

на засіданні постійної комісії інформацію щодо: загальної довжини 
газопроводу, з роз’ясненням (яка частина перебуває в оренді, яка у 
власності  та у іншій формі користування); про кількість спожитого 
газу населенням по регульованому та нерегульованому тарифу; про 
виконання Інвестиційної  програми ПАТ  «Чернівцігаз» за 2013-2014 
роки та фінансування програми на 2015 рік. 

3. Завершити організацію повноцінного функціонування  Центру 
обслуговування клієнтів «єдине вікно» до кінця І кварталу. 

    
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20  січня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 5/36 

 
 Про розгляд звернення мешканців 
с.Михальча Сторожинецького району 
щодо ремонту опор та електропроводів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію технічного директор ПАТ 
«Чернівціобленерго» Козаня Б.Є. та начальника Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 
енергії в Чернівецькій області Андрицуляка В.М. про розгляд звернення 
мешканців с.Михальча Сторожинецького району щодо ремонту опор та 
електропроводів,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати: 

- ПАТ «Чернівціобленерго» провести капітальний ремонт 
електромереж: заміну опор та проводів по вул. Б.Хмельницького 
с.Михальча Сторожинецького району до 1 травня 2015 року. 
- Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії в Чернівецькій області 
взяти на контроль виконання робіт по даному об’єкту. 

    
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 
20  січня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4/36 

 
 Про внесення Комплексної програми 
оновлення містобудівної документації 
Чернівецької області на період 2008-2016 
роки до плану 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 внесення Комплексної програми оновлення містобудівної 
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки до плану роботи 
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних 
ситуацій на 2015 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 Включити питання Комплексної програми оновлення містобудівної 
документації Чернівецької області на період 2008-2016 роки до плану роботи 
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних 
ситуацій на 2015 рік для розгляду. 
    
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 
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