
ПРОТОКОЛ 3 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

 інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 

15 березня  2016 року   м. Чернівці 
Присутні депутати обласної ради: 
  Бічер Василь Георгійович - голова   
  Стринада Микола Петрович - секретар 

Грижук Валерій Іванович  
Жук Юрій Григорович 
Мороз Володимир Васильович 

  
Запрошені: 

   Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 

 Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації; 

          Пуршага Олександр Іванович – начальник управління капітального 
будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації; 

         Сорочан Іван Омельянович – депутат Чернівецької обласної ради VII 
скликання; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

            1.Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
   Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
  2.Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
  Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 

  3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2016 рік.  

  Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 

   4. Про План заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року. 

  Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 

    5 .  Про запит депутата Сторожинецької районної ради Мікіцела М.С. 
щодо введення в експлуатацію Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Інформує: Пуршага Олександр Іванович – начальник управління 
капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 6. Про запит депутата Чернівецької обласної ради Сорочана І.О.  



Інформує: Сорочан Іван Омельянович – депутат Чернівецької 
обласної ради. 

   7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 

ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

 8. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання 
до Кабінету Міністрів України.  

Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

 9. Про розгляд заяви голови ЖБК-28 Груніної М.Н. та мешканців 
будинку 23-25 по вул. Комарова м.Чернівці. 

Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку. 

10. Про припинення діяльності Чернівецького спеціального 
воєнізованого аварійно-рятувального загону  Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій 

 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

11. Про розгляд листа товариства з обмеженою відповідальністю 
«Чернівціавтотранс». 

Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку. 

 
1.Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 

  Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора 
Департаменту  фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 Виступили: 
  Бічер В.Г., Стринада М.П., Грижук В.І. 

 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про виконання 
обласного бюджету за 2015 рік» та внести його на розгляд чергової сесії.  

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Грижук В.І. 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» та внести його на розгляд чергової 
сесії. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 

3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2016 рік.  

  Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В. 

      Вирішили: 
 1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.     Доповнити додаток 11.3. «Пріоритетні напрямку розвитку районів, 
міст Чернівців і Новодністровська у 2016» Глибоцький район, пункт 3 
пунктом 3.6.- добудова ЗОШ І-ІІІ ст.. в  с.Кам’янка та пунктом 3.7.- добудова 
дошкільного навчального закладу в с.Кам ’янка . 
 3. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік» та 
внести його на розгляд чергової сесії.  
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
4. Про План заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року. 
  Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 

економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В., Жук Ю.Г. 

     Вирішили: 
     1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
      2.  Рекомендувати обласній державній адміністрації доповнити План 
заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року інвестиційним проектом «Брусницький»  
санаторій. 

3. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про План 
заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року» та внести його на розгляд чергової сесії. 

 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

  
 



 5.  Про запит депутата Сторожинецької районної ради Мікіцела М.С. 
щодо введення в експлуатацію Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Інформує: Пуршага Олександр Іванович – начальник управління 
капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В. 

      
 
 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.      Створити робочу групу з числа членів постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку: Бічера В.Г. 
та Мороза В.В. із залученням представників управління капітального 
будівництва обласної державної адміністрації, управління освіти 
Строжинецької районної державної адміністрації для детального вивчення 
питання щодо введення в експлуатацію Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
6. Про запит депутата Чернівецької обласної ради Сорочана І.О.  

Інформує: Сорочан Іван Омельянович – депутат Чернівецької обласної 
ради.  

Виступили: 
Бічер В.Г., Стринада М.П., Грижук В.І. 

 Вирішили: 
1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 2 Рекомендувати департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації та Службі автомобільних доріг при формуванні переліку доріг 
на 2016 рік включити частину дороги Садгора – Чорнівка. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
   7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 

ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік» та внести його на розгляд 
чергової сесії. 

Голосували:  



 (рішення прийнято одноголосно). 
 

  8. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання 
до Кабінету Міністрів України.  

Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

 
Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету 
Міністрів України» та внести його на розгляд чергової сесії. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
9. Про розгляд заяви голови ЖБК-28 Груніної М.Н. та мешканців 

будинку 23-25 по вул. Комарова м.Чернівці. 
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 

ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку. 
Виступили: 
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В. Жук Ю.Г. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати заяву голови ЖБК-28 Груніної М.Н. та мешканців будинку 
23-25 по вул. Комарова м.Чернівці  щодо законності розпочатого будівництва  
ресторану «Паничі» до Чернівецької міської ради для  розгляду та вирішення 
питання по суті. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 

10. Про припинення діяльності Чернівецького спеціального 
воєнізованого аварійно-рятувального загону  Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій 

 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Грижук В.І. Стринада М.П. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Рекомендувати постійній комісії  обласної ради з питань 
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 



надзвичайних ситуацій розглянути питання про припинення діяльності 
Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
 
11. Про розгляд листа товариства з обмеженою відповідальністю 

«Чернівціавтотранс». 
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 

ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку. 
Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Грижук В.І. 

     Вирішили: 
     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 
Голова постійної комісії 
 
Секретар комісії 
 
 

В. Бічер 
 

М.Стринада 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/3 

 
Про  виконання обласного  
бюджету за 2015 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Богатирця І.М. про виконання 
обласного бюджету за 2015 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
виконання обласного бюджету за 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, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/3 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін 
до обласного бюджету на 2016 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 2016 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, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/3 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. Про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 
рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.     Доповнити додаток 11.3. «Пріоритетні напрямку розвитку районів, 
міст Чернівців і Новодністровська у 2016» Глибоцький район, пункт 3 
пунктом 3.6.- добудова ЗОШ І-ІІІ ст.. в  с.Кам’янка та пунктом 3.7.- добудова 
дошкільного навчального закладу в с.Кам ’янка . 
 3. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 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, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4/3 

 
Про План заходів з реалізації  
у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період 
 до 2020 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. Про 
План заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.    Рекомендувати обласній державній адміністрації доповнити План 
заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року інвестиційним проектом «Брусницький»  
санаторій. 
 3. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про План 
заходів з реалізації у 2015 − 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року» 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, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 5/3 

 
Про запит депутата Сторожинецької 
районної ради Мікіцела М.С. щодо 
введення в експлуатацію Камянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про запит депутата Сторожинецької 
районної ради Мікіцела М.С. щодо введення в експлуатацію Камянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.      Створити робочу групу з числа членів постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку: Бічера В.Г. 
та Мороза В.В. із залученням представників управління капітального 
будівництва обласної державної адміністрації, управління освіти 
Строжинецької районної державної адміністрації для детального вивчення 
питання щодо введення в експлуатацію Камянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
  
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 6/3 

 
Про звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Сорочана І.О. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Сорочана І.О.,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2 Рекомендувати департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації та Службі автомобільних доріг при формуванні переліку доріг 
на 2016 рік включити частину дороги Садгора – Чорнівка.  
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 7/3 

 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2016 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 2016 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, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 8/3 

 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до 
Кабінету Міністрів України 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України,  постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету 
Міністрів України» 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, 

інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 9/3 

 
Про розгляд заяви голови ЖБК-28 
Груніної М.Н. та мешканців будинку 
23-25 по вул. Комарова м.Чернівці 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд заяви голови ЖБК-28 Груніної 
М.Н. та мешканців будинку 23-25 по вул. Комарова м.Чернівці,  постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати заяву голови ЖБК-28 Груніної М.Н. та мешканців будинку 
23-25 по вул. Комарова м.Чернівці  щодо законності розпочатого будівництва  
ресторану «Паничі» до Чернівецької міської ради для  розгляду та вирішення 
питання по суті. 
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  

 
Про припинення діяльності 
Чернівецького спеціального 
воєнізованого аварійно-рятувального 
загону  Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про припинення діяльності Чернівецького 
спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону  Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
  2. Рекомендувати постійній комісії  обласної ради з питань паливно-
енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій розглянути питання про припинення діяльності 
Чернівецького спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
15  березня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  

 
Про розгляд листа товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Чернівціавтотранс» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд листа товариства з обмеженою 
відповідальністю «Чернівціавтотранс»,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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