
ПРОТОКОЛ 38 
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 

житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій 
18  березня  2015 року   м. Чернівці 

Присутні депутати обласної ради: 
   Бічер Василь Георгійович - голова   
   Коржан Володимир Миколайович  - заступник 

 Березовський Георгій Васильович - секретар 
 Білогорка Андрій Михайлович 

   Майор Роман Костянтинович 
   Мельник Руслан Васильович  
   Пуршага  Олександр Іванович 

      
Відсутні  депутати обласної ради:  

  Гандзюк Олександр Сергійович 
 Карвацький Валерій Володимирович 
  Плаксій  Манолій Васильович 

Ротар Георгій Дмитрович  
 
Запрошені: 

   Маніліч Валентин Михайлович – заступник голови обласної ради; 
   Чобан Юрій Іванович – заступник  директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації; 

 Сідляр Ігор Анатолійович – в.о директора Департаменту 
економічного розвитку  Чернівецької обласної державної адміністрації; 
  Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника, прес-
секретар  інформаційно-аналітичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
 Штефуник Юрій Степанович - заступник начальника управління 
капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації; 

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

 
 
 

 
 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
         (18.03.2015, зала засідань ОДА) 
 1. Про  виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
 Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник  директора 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 2. Про  внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
 Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник  директора 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 



 3. Про програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік. 
 Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович - в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку  Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 4. Про виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції та 
модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року із змінами у 
2014 році. 
  Інформує: Штефуник Юрій Степанович - заступник начальника 
управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 
   
 
 1. Про  виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
 Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник  директора 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Коржан В.М. 
 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання обласного бюджету  за 2014  рік» та внести його на розгляд 
чергової сесії. 
 3.  Запросити на чергове засідання сесії обласної ради начальника 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Чернівецькій області Паскаря Олександра Івановича для інформування 
депутатів щодо несвоєчасного проведення фінансових платежів.
 Голосували:  
 6-за, Пуршага О.І.- був відсутній при розгляді вищезазначеного питання (рішення 
прийнято). 
  
 2. Про  внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
 Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник  директора 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Березовський Г.В., Пуршага О.І., 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 2015 рік» та внести його на розгляд чергової 
сесії.  
  



 
 Голосували: 
 6-за, 1-проти (депутат Мельник Р.В. проголосував проти, в зв’язку з 
тим, що проект вищезазначеного рішення був поданий 10-ма хвилинами 
пізніше початку засідання комісії, яке було призначено на 10:00). 
  
 3. Про програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік. 
 Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович - в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку  Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 Виступили: 
 Бічер В.Г., Мельник Р.В., Майор Р.К., Березовський Г.В. 
 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про програму 
соціально-економічного розвитку на 2015 рік» та внести його на розгляд 
чергової сесії.  
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 4. Про виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції та 
модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року із змінами у 
2014 році. 
  Інформує: Штефуник Юрій Степанович - заступник начальника 
управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 
 Виступили: 
 Мельник Р.В., Бічер В.Г., Березовський Г.В., Р.К. Пуршага О.І. 
 Вирішили: 
     1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції та модернізації 
об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року із змінами у 2014 році» та 
внести його на розгляд чергової сесії.  
 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  

 
18  березня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/38 

 
Про  виконання обласного 
бюджету  за 2014  рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
виконання обласного бюджету  за 2014 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання обласного бюджету  за 2014  рік» та внести його на розгляд 
чергової сесії. 
 3.  Запросити на чергове засідання сесії обласної ради начальника 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Чернівецькій області Паскаря Олександра Івановича для інформування 
депутатів  щодо несвоєчасного  проведення фінансових платежів. 

 
 
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  

 
18  березня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/38 

 
Про  внесення змін до 
обласного бюджету  на 2015  рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
внесення змін до обласного бюджету  на 2015 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 2015 рік» та внести його на розгляд 
чергової сесії. 

 
 
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  

 
18  березня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/38 

 
Про  програму соціально -
економічного розвитку на 2015 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації про 
програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про програму 
соціально-економічного розвитку на 2015 рік» та внести його на 
розгляд чергової сесії. 

 
 
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  

 
18  березня 2015р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4/38 

 
Про  виконання Комплексної 
програми будівництва, реконструкції 
та модернізації об’єктів соціальної 
інфраструктури до 2015 року із 
змінами у 2014 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної 
адміністрації про виконання Комплексної програми будівництва, 
реконструкції та модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 
року із змінами у 2014 році,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції та 
модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 року із 
змінами у 2014 році» та внести його на розгляд чергової сесії. 

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 
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