
ПРОТОКОЛ 10 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

 інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 

22  березня 2017  року   м. Чернівці 
 
Присутні депутати обласної ради: 
  Бічер Василь Георгійович - голова   
  Жук Юрій Григорович 

 Мороз Володимир Васильович 
 Відсутній депутат обласної ради: 

Стринада Микола Петрович - секретар 
 
Запрошені: 

  Дякова Анжела Анатоліївна -  заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації; 
  Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації; 
  Ковалець Юрій Миколайович - голова громадської організації «Ніхто 
крім нас в Чернівецькій області»; 

 Олійник Віктор Васильович - головний інженер ОКУ «Академічний 
театр ляльок»; 

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

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

У зв’язку із відсутністю секретаря комісії  
 Відповідно до пункту 10 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» секретарем засідання обрано Жука Ю.Г. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 1.  Про виконання обласного бюджету за 2016 рік. 
 Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна -  заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  
    2.  Про внесення змін до  обласного бюджету на 2017 рік. 
 Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна -  директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.  

   3.  Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької   
області на 2017 рік. 

 Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації 
 4. Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
 Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації. 



 5. Про  розгляд листа Всеукраїнської громадської організації «Ніхто 
крім нас в Чернівецькій області». 
 Інформує: Ковалець Юрій Миколайович - голова громадської 
організації «Ніхто крім нас в Чернівецькій області». 
 6. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Академічний 
театр ляльок» щодо руйнування прибудови приміщення театру. 
 Інформує: Олійник Віктор Васильович - головний інженер ОКУ 
«Академічний театр ляльок». 
 Різне. 
  

 
1. Про виконання обласного бюджет за 2016 рік. 

 Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна -  заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

   Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Жук Ю.Г.  

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

 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про обласний 
бюджет на 2017 рік і внести його на розгляд сесії. 

      Голосували: (рішення прийнято одноголосно). 
 

2. Про внесення змін до  обласного бюджет на 2017 рік. 
 Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна -  заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

  Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Жук Ю.Г.  

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

 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про обласний 
бюджет на 2017 рік і внести його на розгляд сесії. 

 Голосували: (рішення прийнято одноголосно). 
 

 
 3.  Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2017 рік. 
 Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації 
               Виступили: 

Бічер В.Г., Жук Ю.Г., Мороз В.В. 
     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік та 
внести  його на розгляд сесії.  
Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 



 
  
 
 4. Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

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

      Виступили: 
Бічер В.Г., Жук Ю.Г., Мороз В.В. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про внесення 
змін до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року та внести  його на розгляд сесії.  
            Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 
  
 5. Про  розгляд листа Всеукраїнської громадської організації «Ніхто 
крім нас в Чернівецькій області». 
 Інформує: Ковалець Юрій Миколайович - голова громадської 
організації «Ніхто крім нас в Чернівецькій області». 
              Виступили: 

Бічер В.Г., Мороз В.В., Жук Ю.Г. 
     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Підготувати проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства оборони України, Комітету Верховної Ради з питань 
національної безпеки і оборони, Народних депутатів України обраних від 
Чернівецької області щодо реконструкції та подальшого використання 
території військового містечка №20 м.Чернівці та передачі у комунальну 
власність територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької області» та 
внести його розгляд сесії. 
            Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 
  
 6. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Академічний 
театр ляльок» щодо руйнування прибудови приміщення театру. 
 Інформує: Олійник Віктор Васильович - головний інженер ОКУ 
«Академічний театр ляльок». 
             Виступили: 

Бічер В.Г., Жук Ю.Г., Мороз В.В. 
     Вирішили: 
      1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Створити комісію щодо вивчення питання руйнування прибудови 
приміщення театру із залученням членів постійної комісії обласної ради з 



питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку, 
начальника управління капітального будівництва обласної державної 
адміністрації Пуршаги О.І., адміністрації закладу із виїздом на місце 28 
березня 2017 року. 
 Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 Різне: 
 Рекомендувати управлінню капітального будівництва обласної 
державної адміністрації при уточненні переліків об’єктів будівництва, які 
фінансуються з державного бюджету залучати до співпраці членів постійної 
комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури,  інфраструктури, 
транспорту та зв’язку з погодженням голови вищезазначеної комісії. 
 Виступили: 

Бічер В.Г., Жук Ю.Г., Мороз В.В. 
           Голосували: 
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
 
 
Голова постійної комісії 
 
Секретар комісії 
 
 

В. Бічер 
 

Ю.Жук 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  1/10 

 
Про виконання обласного  
бюджету за 2016 рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про виконання 
обласного бюджету за 2016 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про виконання 
обласного бюджету за 2016 рік та внести  його на розгляд 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 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  2/10 

 
Про внесення змін до   
обласного бюджету на 2017  рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про виконання 
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 2017  рік та винести  його на розгляд 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 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  3/10 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2017 рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 
рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік та 
внести  його на розгляд 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 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  4/10 

 
Про внесення змін до Плану 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 
внесення змін до Плану 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. Погодитися із запропонованим проектом рішення про внесення 
змін до Плану заходів із реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року та внести  його на розгляд 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 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  5/10 

 
Про  розгляд листа 
Всеукраїнської громадської 
організації «Ніхто крім нас в 
Чернівецькій області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови громадської 
організації «Ніхто крім нас в Чернівецькій області»  Ковальця Ю.М.,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Підготувати проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства оборони України, Комітету Верховної Ради з питань 
національної безпеки і оборони, Народних депутатів України обраних від 
Чернівецької області щодо реконструкції та подальшого використання 
території військового містечка №20 м.Чернівці та передачі у комунальну 
власність територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької області» та 
внести його розгляд 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 
 
22  березня  2017 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  6/10 

 
Про розгляд листа обласної 
комунальної установи «Академічний 
театр ляльок» щодо руйнування 
прибудови приміщення театру 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера ОКУ 
«Академічний театр ляльок» Олійника В.В., начальника управління 
капітального будівництва обласної державної адміністрації Пуршаги О.І.,  
щодо руйнування прибудови приміщення театру постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Створити комісію щодо вивчення питання руйнування прибудови 
приміщення театру із залученням членів постійної комісії обласної ради з 
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту та зв’язку, 
начальника управління капітального будівництва обласної державної 
адміністрації Пуршаги О.І., адміністрації закладу із виїздом на місце 28 
березня 2017 року. 
  
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 


	ПРОТОКОЛ 10
	ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

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

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

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

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

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


