
ПРОТОКОЛ 37 
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 

житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій 
10  лютого 2015 року   м. Чернівці 

Присутні депутати обласної ради: 
Бічер Василь Георгійович - голова   

 Коржан Володимир Миколайович  - заступник 
Березовський Георгій Васильович - секретар 
Білогорка Андрій Михайлович  
Мельник Руслан Васильович  
Пуршага  Олександр Іванович 

  Плаксій  Манолій Васильович 
Відсутній  депутат обласної ради:  

  Карвацький Валерій Володимирович  
 Гандзюк Олександр Сергійович 
 Майор Роман Костянтинович 
  Ротар Георгій Дмитрович  
 

 Запрошені: 
   Парпауц Валерій Деомидович – начальник Управління ДСНС України  
у Чернівецькій області; 

   Марусяк Микола Васильович -  начальник юридичної служби 
Управління ДСНС України  у Чернівецькій області; 

 Гайдай Олексій Володимирович - начальник управління цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації; 
 Трохановский Олег Іванович – голова ліквідаційної комісії 
Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
 Житарюк Наталья Вікторівна – заступник начальника - прес-
секретар  інформаційно-аналітичного   відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 

  Андрєєва Ольга Троянівна – головний спеціаліст організаційного  
 відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

(10.02.2015, 10:00, зала засідань ОДА.) 
 Про вивчення питання щодо оснащення Управління ДСНС України  
у Чернівецькій області спеціальним рятувальним обладнанням. 

     Інформують: 
    Парпауц Валерій Деомидович – начальник Управління ДСНС України  

у Чернівецькій області; 
   Марусяк Микола Васильович -  начальник юридичної служби 
Управління ДСНС України  у Чернівецькій області; 

 Гайдай Олексій Володимирович - начальник управління цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації; 



 Трохановский Олег Іванович – голову ліквідаційної комісії 
Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Пуршага О.І., Коржан В.М., Плаксій М.В., 
Березовський Г.В. 

Вирішили: 
1. Рекомендувати Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області 

надати на чергове засідання постійної комісії інформацію про дорожньо-
транспортну пригоду, що сталася 21січня 2015 року на вул. Героїв Майдану в 
місті Чернівцях. 

 
     2. Рекомендувати обласній державній адміністрації:  
                        2.1. виділити  у І кварталі поточного року Управлінню ДСНС України  

у Чернівецькій області кошти у сумі 220 тис. грн. на виконання заходів 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на період 2014-2017 роки для придбання матеріально-
технічних засобів та обладнання, необхідного для першочергового 
забезпечення аварійно та пожежно-рятувальних підрозділів; 

 
2.2 виділити у І півріччі поточного року управлінню цивільного 

захисту населення обласної державної адміністрації 200 тис. грн. на 
придбання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів та 
обладнання для поповнення необхідного матеріального резерву Чернівецької 
області, що передбачені додатком 4, пунктом 4.3 рішення 18-ї сесії обласної 
ради VI скликання від 20.09.2013 № 106-18/13; 

 
3. Управлінню ДСНС України  у Чернівецькій області підготувати 

зміни до обласної Комплексної соціальної програми розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки, які погодити 
в установленому порядку.  

 
  4. Рекомендувати обласній державній адміністрації повторно включити 

до складу комісії з припинення Чернівецького спеціального воєнізованого 
аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій Білогорку Андрія Михайловича, члена постійної комісії обласної 
ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, житлово-
комунального господарства та надзвичайних ситуацій. 

 
5. Рекомендувати голові комісії з припинення Чернівецького 

спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій Трохановському О.І. в термін  до 1 липня 
2015 року подати на розгляд постійній комісії письмовий звіт про стан 
виконання заходів з припинення Загону. 



 
  6. Запросити на 20.02.2015 голів районних рад Чернівецької області, 
голів постійних комісій районних рад з питань надзвичайних ситуацій щодо 
стану облаштування бомбосховищ у районах Чернівецької області. 
  
 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  

 
10  лютого  2015р. 

 
м. Чернівці 

  
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Про вивчення питання щодо 
оснащення   Управління  ДСНС 
 України у Чернівецькій області 
спеціальним рятувальним  
обладнанням 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління ДСНС 
України  у Чернівецькій області Парпауца В.Д.,  начальника юридичної 
служби Управління ДСНС України  у Чернівецькій області Марусяка М.В, 
начальника управління цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації Гайдая О.В., голову комісії з припинення Чернівецького 
спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій Трохановского О.І. про вивчення питання 
щодо оснащення пожежно, аварійно-рятувальних підрозділів Управління 
ДСНС України у Чернівецькій області спеціальним рятувальним 
обладнанням,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області 
надати на чергове засідання постійної комісії письмову інформацію про 
дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 21січня 2015 року на вул. Героїв 
Майдану в місті Чернівцях. 

 
     2. Рекомендувати обласній державній адміністрації:  
                        2.1. виділити  у І кварталі поточного року Управлінню ДСНС України  

у Чернівецькій області кошти у сумі 220 тис. грн. на виконання заходів 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на період 2014-2017 роки для придбання матеріально-
технічних засобів та обладнання, необхідного для першочергового 
забезпечення аварійно та пожежно-рятувальних підрозділів; 
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2.2 виділити у І півріччі поточного року управлінню цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації 200 тис. грн. на 
придбання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів та 
обладнання для поповнення необхідного матеріального резерву Чернівецької 
області, що передбачені додатком 4, пунктом 4.3 рішення 18-ї сесії обласної 
ради VI скликання від 20.09.2013 № 106-18/13; 

3. Управлінню ДСНС України  у Чернівецькій області підготувати 
зміни до обласної Комплексної соціальної програми розвитку цивільного 
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки, які погодити 
в установленому порядку.  

 
  4. Рекомендувати обласній державній адміністрації включити до складу 

комісії з припинення Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-
рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
Білогорку Андрія Михайловича, члена постійної комісії обласної ради з 
питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, житлово-комунального 
господарства та надзвичайних ситуацій. 

   
5. Рекомендувати голові комісії з припинення Чернівецького 

спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій Трохановському О.І. в термін  до 1 липня 
2015 року подати на розгляд постійній комісії письмовий звіт про стан 
виконання заходів з припинення Загону. 
    
 
 
Голова постійної комісії В. Бічер 
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