ПРОТОКОЛ 4
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури, транспорту та зв’язку
26 квітня 2016 року
Присутні депутати обласної ради:
Бічер Василь Георгійович - голова
Стринада Микола Петрович - секретар
Грижук Валерій Іванович
Мороз Володимир Васильович
Відсутній:
Жук Юрій Григорович

м. Чернівці

Запрошені:
Мунтян Іван Миколайович - голова обласної ради;
Чернушка Степан Іванович - заступник начальника юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради;
Богатирець Ігор Миколайович - директор Департаменту фінансів
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Сідляр Ігор Анатолійович - директор Департаменту економічного
розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації;
Гах Ігор В’ячеславович - начальник Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області.
Панчук Петро Володимирович - голова Глибоцької районної ради.
Андрєєва Ольга Троянівна - головний спеціаліст організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.
2. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2016 рік.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації.
3. Про розгляд звернення Народного депутата України Г.Тіміша.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту
економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації.
4. Про розгляд листа Глибоцької районної ради щодо незадовільного
стану доріг Глибоцького району Чернівецької області.
Інформують: Гах Ігор В’ячеславович
– начальник Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Панчук Петро Володимирович - голова Глибоцької районної ради.
5. Про розгляд листа ВП «Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо
пільгового перевезення окремих категорій громадян.

Інформує:Коцюба Володимир Петрович - заступник начальника вокзалу
станції Чернівці.
6. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної
ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку.
7. Про розгляд звернення депутата Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина».
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 cкликання до
Чернівецької обласної державної адміністрації.
Інформує: Бирчак Богдан Степанович – голова Чернівецького обласного
відділення всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.
9. Про Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області.
Інформує: Чернушка Степан Іванович - заступник начальника
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради.
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор 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 внесення змін
до обласного бюджету на 2016 рік» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).
2. Про внесення змін до Програми 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., Мороз В.В., Грижук В.І.
Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Пункт 3.8 викласти у наступній редакції «Добудова загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та дошкільно-навчального закладу на 650 місць (550
учнівських та 100 місць дошкільного віку) в с.Кам’ янка Глибоцького району.
3.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на
2016 рік» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голосували: (рішення прийнято одноголосно).

3. Про розгляд звернення Народного депутата України Г.Тіміша.

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.
Рекомендувати обласній державній адміністрації включити до
переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується
здійснювати за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
по Чернівецькій області наступні об’єкти:
- реконструкція системи опалення для використання відновлювальних
джерел енергії Купського НВК та санації будівлі в с.Купка Глибоцького району;
- реконструкція системи опалення для використання відновлювальних
джерел енергії Сучевенської ЗОШ І-ІІІ ступенів та санації будівлі в с.Сучевени
Глибоцького району;
- добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільнонавчального закладу на 650 місць (550 учнівських та 100 місць дошкільного
віку) в с.Камянка Глибоцького району.
3. Рекомендувати Глибоцькій районній державній адміністрації подати
розроблену та затверджену проектно-кошторисну документацію зазначених
об’єктів обласній державній адміністрації.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

4. Про розгляд листа Глибоцької районної ради щодо незадовільного стану
доріг Глибоцького району Чернівецької області.
Інформують: Гах Ігор В’ячеславович
– начальник Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Панчук Петро Володимирович - голова Глибоцької районної ради.
Виступили:
Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
та Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо недофінансування
поточного ремонту автомобільних доріг Чернівецької області та внести на
розгляд чергової сесії.
3. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації при
виділенні коштів на фінансування ремонту доріг на 2016 рік включити
першочергово дороги Глибоцького та Заставнівського району, які
знаходяться в аварійному стані, а саме:
- Глибока – Сучевени – Купка;
- Глибока – Станівці – Турятка;
-Глибока – Петричанка – Кам’янка;
-Вікно – Баламутівка.

Голосували:

(рішення прийнято одноголосно).

5. Про розгляд листа ВП «Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо
пільгового перевезення окремих категорій громадян.
Інформує:Коцюба Володимир Петрович - заступник начальника вокзалу
станції Чернівці.
Виступили:Бічер В.Г., Грижук В.І. Мороз В.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Скерувати лист ВП «Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо
пільгового перевезення окремих категорій громадян до департаменту
фінансів обласної державної адміністрації для розгляду та вирішення по суті.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

6. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.
Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної
ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та зв’язку.
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
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б.» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

7. Про розгляд звернення депутата Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина».
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.
Скерувати звернення депутата Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина» до філії НТКУ «Чернівецька
регіональна дирекція» для розгляду та вирішення питання по суті
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

8. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до
Чернівецької обласної державної адміністрації.
Інформує: Бирчак Богдан Степанович – голова Чернівецького обласного
відділення всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників
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 cкликання до Чернівецької обласної
державної адміністрації» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

9. Про Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області.
Інформує: Чернушка Степан Іванович - заступник начальника
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради.
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 Агенцію
регіонального розвитку Чернівецької області» та внести його на розгляд
чергової сесії.
Голосували:
(рішення прийнято одноголосно).

Голова постійної комісії
Секретар комісії

В. Бічер
М.Стринада

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 1/4

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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 2/4

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. Про
внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2016 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Пункт 3.8 викласти у наступній редакції «Добудова
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільно-навчального закладу на
650 місць (550 учнівських та 100 місць дошкільного віку) в с.Кам’ янка
Глибоцького району.
3.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області
на 2016 рік» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 3/4

Про розгляд звернення Народного
депутата України Г.Тіміша
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. Про
розгляд звернення Народного депутата України Г. Тіміша, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Рекомендувати обласній державній адміністрації включити до
переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується
здійснювати за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій по Чернівецькій області наступні об’єкти:
- реконструкція системи опалення для використання відновлювальних
джерел енергії Купського НВК та санації будівлі в с.Купка Глибоцького
району;
- реконструкція системи опалення для використання відновлювальних
джерел енергії Сучевенської ЗОШ І-ІІІ ступенів та санації будівлі в
с.Сучевени Глибоцького району;
- добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільнонавчального закладу на 650 місць (550 учнівських та 100 місць дошкільного
віку) в с.Камянка Глибоцького району.
3. Рекомендувати Глибоцькій районній державній адміністрації подати
розроблену та затверджену проектно-кошторисну документацію зазначених
об’єктів обласній державній адміністрації.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 4/4

Про розгляд листа Глибоцької
районної ради щодо незадовільного
стану доріг Глибоцького району
Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію
начальника Служби
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. та голову Глибоцької
районної ради Панчука П.В. про розгляд листа Глибоцької районної ради
щодо незадовільного стану доріг Глибоцького району Чернівецької області,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету
та
Прем’єр-міністра
України
Гройсмана
В.Б.
щодо
недофінансування поточного ремонту автомобільних доріг Чернівецької
області та внести на розгляд чергової сесії.
3. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації
при виділенні коштів на фінансування ремонту доріг на 2016 рік включити
першочергово дороги Глибоцького та Заставнівського району, які
знаходяться в аварійному стані, а саме:
- Глибока – Сучевени – Купка;
- Глибока – Станівці – Турятка;
-Глибока – Петричанка – Кам’янка;
-Вікно – Баламутівка.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 5/4

Про розгляд листа ВП «ІваноФранківська дирекція залізничних
перевезень» РФ «Львівська
залізниця» ПАТ «Українська
залізниця» щодо пільгового
перевезення окремих категорій
громадян
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
вокзалу станції Чернівці Коцюби В.П. про розгляд листа ВП «ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця»
ПАТ «Українська залізниця» щодо пільгового перевезення окремих категорій
громадян, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Скерувати лист ВП «Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо
пільгового перевезення окремих категорій громадян до департаменту
фінансів обласної державної адміністрації для розгляду та вирішення по суті.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 5/4

Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VII скликання до
Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б.
Заслухавши та обговоривши інформацію
голови постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту
та зв’язку про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання
до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б.» та внести його на розгляд чергової сесії.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 7/4

Про розгляд звернення депутата
Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту
та зв’язку про розгляд звернення депутата Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина», постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Скерувати звернення депутата Кіцманської районної ради щодо
відновлення радіостанції «Буковина» до філії НТКУ «Чернівецька
регіональна дирекція» для розгляду та вирішення питання по суті.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 8/4

Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VII скликання до
Чернівецької обласної державної
адміністрації
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького
обласного відділення всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII cкликання до
Чернівецької обласної державної адміністрації» та внести його на розгляд
чергової сесії.
Голова постійної комісії

В.Бічер

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури,
інфраструктури транспорту та зв’язку

26 квітня 2016р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК 9/4

Про Агенцію регіонального
розвитку Чернівецької області
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради Чернушки С.І. про
Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області, постійна комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про Агенцію
регіонального розвитку Чернівецької області» та внести його на розгляд
чергової сесії.
Голова постійної комісії

В.Бічер

