
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного 

комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій  

 

Протокол № 22 
засідання постійної комісії 

13 липня 2018 р. м. Чернівці 
9.30 мала зала 

 
Присутні:  
Субота В.Й., Штогрін А.І. 
 
Відсутні: 
Павел Д.Д. 
 
Запрошені:  
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації. 
Олійник Любов Георгіївна – заступник директора Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації. 
Мартинюк Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії обласної ради VI скликання від 28 

травня 2015 року №1-32/15 "Про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області" (зі змінами). 

Інформує: Олійник Любов Георгіївна – заступник директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
3. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до 

Кабінету Міністрів України щодо повірки та заміни газових лічильників. 
Інформує: Субота Василь Йосипович – заступник голови постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 



4. Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища та природокористування від 23.05.2018. 

Інформує: Субота Василь Йосипович – заступник голови постійної комісії. 
Інформація до 5 хв., виступи та запитання до 5 хв. 

 
1. Слухали: Інформацію Олійник Любові Георгіївни – заступника директора 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації про внесення 
змін до рішення 32-ї сесії обласної ради VI скликання від 28 травня 2015 року №1-
32/15 "Про схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області" (зі змінами). 

Виступили: Субота В.Й. 
Вирішили: висновок комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали: Інформацію Дякової Анжели Анатоліївни – директора 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали: Інформацію Суботи Василя Йосиповича – заступника голови 

постійної комісії про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання 
до Кабінету Міністрів України щодо повірки та заміни газових лічильників. 

Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали: Інформацію Суботи Василя Йосиповича – заступника голови 

постійної комісії про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань 
охорони навколишнього природного середовища та природокористування від 
23.05.2018. 

Виступили: Штогрін А.І. 
Вирішили: висновок комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

 
Заступник голови постійної комісії В.Субота 
 
Секретар комісії А.Штогрін 
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ВИСНОВОК 
 

13 липня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до рішення 32-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 28 травня 
2015 року №1-32/15 "Про схвалення 
проекту перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області" (зі змінами) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Олійник Любові 

Георгіївни – заступника директора Департаменту регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації про внесення змін до рішення 32-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 28 травня 2015 року №1-32/15 "Про 
схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області" (зі змінами), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про внесення 

змін до рішення 32-ї сесії обласної ради VI скликання від 28 травня 2015 
року №1-32/15 "Про схвалення проекту перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області" (зі змінами)". 

 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
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13 липня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели 

Анатоліївни , постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2018 рік". 
 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
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ВИСНОВОК 
 

13 липня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо повірки та 
заміни газових лічильників 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Суботи Василя 

Йосиповича – заступника голови постійної комісії про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів України 
щодо повірки та заміни газових лічильників, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення "Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо повірки та заміни газових лічильників". 

 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
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13 липня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд висновку постійної комісії 
обласної ради з питань охорони 
навколишнього природного середовища 
та природокористування від 23.05.2018 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Суботи Василя 

Йосиповича – заступника голови постійної комісії про розгляд висновку 
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування від 23.05.2018, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації надати 

постійній комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій 
інформацію про ситуацію довкола можливого будівництва 
верхньодністровських малих гідроелектростанцій. 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії В.Субота 
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