ПРОТОКОЛ 39
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій
25 травня 2015 року
м. Чернівці
Присутні депутати обласної ради:
Бічер Василь Георгійович - голова
Коржан Володимир Миколайович - заступник
Березовський Георгій Васильович - секретар
Майор Роман Костянтинович
Мельник Руслан Васильович
Пуршага Олександр Іванович
Відсутні депутати обласної ради:
Білогорка Андрій Михайлович
Гандзюк Олександр Сергійович
Карвацький Валерій Володимирович
Плаксій Манолій Васильович
Ротар Георгій Дмитрович
Запрошені:
Чобан Юрій Іванович – заступник
директора Департаменту
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації;
Гайдай Олексій Володимирович - начальник управління цивільного
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Ботушанський Олег Васильович - голова Чернівецького обласного
благодійного фонду соціальної реабілітації «Добротвор».
Антоняк
Денис
Ярославович в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації.
Унгуряну Валерій Михайлович – начальник інформаційно аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради;
Андрєєва Ольга Троянівна – головний спеціаліст організаційного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання обласного за перший квартал 2015 року.
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 розгляд листа координаційного центру допомоги військовим, які
беруть участь в АТО при Чернівецькій обласній державній адміністрації
щодо створення центру підготовки операторів безпілотників.

Інформуює: Ботушанський Олег Васильович - голова Чернівецького
обласного благодійного фонду соціальної реабілітації «Добротвор».
4. Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки
за 2014.
Інформує: Гайдай Олексій Володимирович - начальник управління
цивільного
захисту
населення Чернівецької обласної державної
адміністрації.
5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента
України щодо зміни тарифної політики.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.
6. Про звернення Вінницької обласної ради до Президента України,
Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду
рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб’єктів
господарської діяльності.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.
7. Про умови перевезення пасажирів в приміських автобусах та
встановлених тарифів проїзду сполучення Чернівці – Тисовець
Сторожинецького району Чернівецької області.
Інформує: Антоняк Денис Ярославович - в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації.
8. Про включення уповноваженого представника до складу
Конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять
за межі території області.
Інформує: Антоняк Денис Ярославович - в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації.

1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Плаксій М.В., Коржан В.М.

Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року» та внести його
на розгляд чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

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.
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.
3.
Рекомендувати регіональній комісії з оцінки та забезпечення
проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку розглянути питання перерозподілу коштів,
які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду у 2015 році
а саме: перерозподілити кошти, що виділені на реконструкцію приміщення
солдатської їдальні у м.Сторожинець на Красноїльський туберкульозний
диспансер, що знаходиться у Сторожинецькому районі Чернівецької області
за наявності відповідної документації, передбаченої чинними нормативноправовими актами України.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

3. Про розгляд листа координаційного центру допомоги військовим, які
беруть участь в АТО при Чернівецькій обласній державній адміністрації
щодо створення центру підготовки операторів безпілотників.
Інформує: Ботушанський Олег Васильович - голова Чернівецького
обласного благодійного фонду соціальної реабілітації «Добротвор».
Виступили:
Бічер В.Г., Мельник Р.В., Майор Р.К., Березовський Г.В., Пуршага О.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Надіслати вищезазначеного листа для розгляду голові Чернівецької
обласної державної адміністрації.

3. Доручити голові постійної комісії (Бічеру В.Г.) на пленарному
засіданні обласної ради озвучити пропозиції комісії щодо звернення до
народних депутатів України, обраних від Чернівецької області стосовно
ініціювання питання створення центру підготовки операторів безпілотників
та звернення до Кабінету Міністрів України стосовно визначення порядку
передачі конфіскованих транспортних засобів для потреб підрозділів
Збройних сил України.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

4. Про виконання Комплексної соціальної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки
за 2014.
Інформує: Гайдай Олексій Володимирович - начальник управління
цивільного
захисту
населення Чернівецької обласної державної
адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Березовський Г.В., Р.К. Пуршага О.І. Мельник Р.В.
Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2014» та внести його на
розгляд чергової сесії.
3. Доручити члену постійної комісії (Мельнику Р.В.) на пленарному
засіданні сесії обласної ради при розгляді проекту рішення «Про внесення
змін до обласного бюджету на 2015 рік» підняти питання про невиконання
пункту 2.2. рекомендацій постійної комісії від 10.02.2015 щодо виділення
коштів у сумі 200 тис.грн управлінню цивільного захисту обласної державної
адміністрації на придбання матеріально-технічних засобів.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента
України щодо зміни тарифної політики.
Виступили:
Бічер В.Г., Р.К. Пуршага О.І. Мельник Р.В., Майор Р.К.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.

Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо
зміни тарифної політики» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

6. Про звернення Вінницької обласної ради до Президента України,
Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду
рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб’єктів
господарської діяльності.
Інформує: Бічер Василь Георгійович – голова постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.
Виступили:
Бічер В.Г., Р.К. Пуршага О.І. Мельник Р.В., Коржан В.М.
Вирішили:
Підтримати звернення Вінницької обласної ради до Президента
України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо
перегляду рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та
суб’єктів господарської діяльності.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

7. Про умови перевезення пасажирів в приміських автобусах та
встановлених тарифів проїзду сполучення Чернівці – Тисовець
Сторожинецького району Чернівецької області.
Інформує: Антоняк Денис Ярославович - в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Р.К. Пуршага О.І. Мельник Р.В., Коржан В.М., Майор Р.К.
Вирішили:
Рекомендувати управлінню інфраструктури Чернівецької обласної
державної адміністрації:
- надати інформацію про конкретні прийняті заходи щодо усунення
систематичних порушень, а саме: невидачі квитків пасажирам, відсутності
вартості проїзду, перелік пільгових категорій населення, які мають право на
безкоштовний проїзд у приміських маршрутних засобах; маршрути, на яких
вищезазначені порушення вже усунуті;
- розпочати конкурсні процедури з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області, де закінчився термін дії договорів,
або вони були розірвані за порушення умов перевезень пасажирів.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

8. Про включення уповноваженого представника до складу
Конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять
за межі території області.
Інформує: Антоняк Денис Ярославович - в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації.
Виступили:
Бічер В.Г., Р.К. Мельник Р.В., Коржан В.М. Майор Р.К.
Вирішили:
Рекомендувати управлінню інфраструктури Чернівецької обласної
державної адміністрації включити Мельника Руслана Васильовича – члена
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних
ситуацій до складу Конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області.
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
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 1/39

Про виконання
обласного бюджету
за перший квартал 2015 року
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про
виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року» та внести його
на розгляд чергової 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
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 2/39

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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 3/39

Про розгляд листа координаційного
центру допомоги військовим, які
беруть участь в АТО при
Чернівецькій обласній державній
адміністрації щодо створення центру
підготовки операторів безпілотників
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького
обласного благодійного фонду соціальної реабілітації «Добротвор»
Ботушанського О.В. про розгляд листа координаційного центру допомоги
військовим, які беруть участь в АТО при Чернівецькій обласній державній
адміністрації щодо створення центру підготовки операторів безпілотників,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Надіслати вищезазначеного листа для розгляду голові Чернівецької
обласної державної адміністрації.
3. Доручити голові постійної комісії (Бічеру В.Г.) на пленарному
засіданні обласної ради озвучити пропозиції комісії щодо звернення до
народних депутатів України, обраних від Чернівецької області стосовно
ініціювання питання створення центру підготовки операторів безпілотників
та звернення до Кабінету Міністрів України стосовно визначення порядку
передачі конфіскованих транспортних засобів для потреб підрозділів
Збройних сил України.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 4/39

Про виконання Комплексної
соціальної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в
Чернівецькій області на 2014-2017
роки за 2014
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
Гайдая О.В. про виконання Комплексної соціальної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки
за 2014, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 роки за 2014» та внести його на
розгляд чергової 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
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 5/39

Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Президента України
щодо зміни тарифної політики
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Бічера В.Г.
про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України
щодо зміни тарифної політики, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо
зміни тарифної політики» та внести його на розгляд чергової 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
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 6/39

Про звернення Вінницької обласної
ради до Президента України, Прем’єрміністра України та Голови Верховної
Ради України щодо перегляду
рішення про підвищення тарифів на
енергоносії для населення та суб’єктів
господарської діяльності
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку,
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Бічера В.Г.
про звернення Вінницької обласної ради до Президента України, Прем’єрміністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду рішення
про підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб’єктів
господарської діяльності, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Підтримати звернення Вінницької обласної ради до Президента
України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо
перегляду рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та
суб’єктів господарської діяльності.

Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
25 травня 2015р.

м. Чернівці

РЕКОМЕНДАЦІЇ 7/39
Про умови перевезення пасажирів в
приміських автобусах та встановлених
тарифів проїзду сполучення Чернівці –
Тисовець Сторожинецького району
Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації Антоняка
Д.Я. про умови перевезення пасажирів в приміських автобусах та
встановлених тарифів проїзду сполучення Чернівці – Тисовець
Сторожинецького району Чернівецької області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати управлінню інфраструктури Чернівецької обласної
державної адміністрації:
- надати інформацію про конкретні прийняті заходи щодо усунення
систематичних порушень, а саме: невидачі квитків пасажирам, відсутності
вартості проїзду, перелік пільгових категорій населення, які мають право на
безкоштовний проїзд у приміських маршрутних засобах; маршрути, на яких
вищезазначені порушення вже усунуті;
- розпочати конкурсні процедури з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області, де закінчився термін дії договорів,
або вони були розірвані за порушення умов перевезень пасажирів.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій
25 травня 2015р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 8/39

Про включення уповноваженого
представника до складу Конкурсного
комітету з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які
не виходять за межі території області
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації Антоняка
Д.Я. про включення уповноваженого представника до складу Конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати управлінню інфраструктури Чернівецької обласної
державної адміністрації включити Мельника Руслана Васильовича – члена
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних
ситуацій до складу Конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області.
Голова постійної комісії

В.Бічер

