
ПРОТОКОЛ 1 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

 інфраструктури, житлово-комунального господарства, 
транспорту та зв’язку 

 
25  січня  2021  року   м. Чернівці 

Присутні депутати обласної ради:  
  МОРОЗ Володимир Васильович - голова 
  БІЧЕР Василь Георгійович  

ГЛУХОВ Олег Антонович 
 КАГЛЯНЧУК Василь Іванович 
  ТИМІНСЬКА Марія Степанівна 
  Запрошені: 

Олександр ЛЕВЧЕНКО - начальник управління житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації; 

Юрій ШТЕФУНИК - заступник директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

Сергій ГРЕКОВ - директор Чернівецького регіонального управління 
Держмолодьжитла. 
   
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії.  

            Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради 
з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку. 

  2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
   Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради  
з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 

   3. Про внесення змін до Комплексної програми просторового 
розвитку з розроблення(оновлення) містобудівної документації території та 
ведення містобудівного кадастру Чернівецької області на 2020-2023 роки. 

Інформує: Олександр ЛЕВЧЕНКО - начальник управління житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації. 

   4.   Про виконання у 2019 році комплексної програми забезпечення 
молоді житлом на 2018-2022 роки. 

Інформує: Юрій ШТЕФУНИК - заступник директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

 5.  Про розгляд листа Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. 

Інформує: Сергій ГРЕКОВ - директор Чернівецького регіонального 
управління Держмолодьжитла. 



  6. Про виконання у 2019 році комплексної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2018-2022 роки.  

Інформує: Юрій ШТЕФУНИК - заступник директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

 7.    Про звернення Острицької сільської ради щодо капітального ремонту 
ділянки дороги Горбова - Годинівка - Мала Буда. 

Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради  з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 

 8.  Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку на 2021 рік. 

Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради  з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 

9.  Про розгляд листа Чернівецької міської ради щодо поновлення 
курсування пасажирського потягу №№ 357/358 Київ-Рахів через Чернівці. 

Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради  з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 

       10.   Про розгляд листа Чернівецької міської ради щодо включення до 
переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 
середнього ремонтів доріг комунальної власності у Чернівецькій області. 

Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії обласної ради  з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 

      Різне. 
1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  питань 

будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про обрання 
заступника голови постійної комісії. 
       Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Василь БІЧЕР, Василь 
КАГЛЯНЧУК. 

      Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з 
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства,  транспорту та зв’язку Олега ГЛУХОВА. 

(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  питань 

будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про обрання 
секретаря  постійної комісії. 
       Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь БІЧЕР,  Василь КАГЛЯНЧУК,  
Олег ГЛУХОВ, Марія ТИМІНСЬКА. 



          Вирішили: обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства,  транспорту та зв’язку Василя БІЧЕРА.  

(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

 
3. Слухали: Інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
Олександра ЛЕВЧЕНКА про внесення змін до Комплексної програми 
просторового розвитку з розроблення(оновлення) містобудівної документації 
території та ведення містобудівного кадастру Чернівецької області на 2020-
2023 роки. 

Виступили: Олег ГЛУХОВ, Володимир МОРОЗ,  Василь БІЧЕР,  Василь   
КАГЛЯНЧУК,Марія ТИМІНСЬКА. 

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

 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 

( висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
4. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної 
адміністрації Юрія ШТЕФУНИКА та директора Чернівецького регіонального 
управління Держмолодьжитла Сергія ГРЄКОВА  про виконання у 2019 році 
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки. 

Виступили: Василь БІЧЕР,  Олег ГЛУХОВ, Володимир МОРОЗ,   Василь   
КАГЛЯНЧУК. 

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

  2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 

(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
5. Слухали: Інформацію директора Чернівецького регіонального 

управління Держмолодьжитла про розгляд листа Державної спеціалізованої 
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву». 

Виступили: Василь КАГЛЯНЧУК, Марія ТИМІНСЬКА, Олег ГЛУХОВ, 
Володимир МОРОЗ,  Василь БІЧЕР.   

 Вирішили: інформацію із зазначеного питання взяти до відома взяти до 
відома. 

( висновок додається). 
 Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної 



адміністрації Юрія ШТЕФУНИКА та директора Чернівецького регіонального 
управління Держмолодьжитла Сергія ГРЄКОВА  Про виконання у 2019 році 
комплексної програми будівництва(придбання) доступного житла на 2018-2022 
роки. 

Виступили: Василь БІЧЕР,  Олег ГЛУХОВ, Володимир МОРОЗ,   Василь   
КАГЛЯНЧУК. 

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

  2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 

( висновок додається). 
 Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, 
транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про звернення Острицької сільської 
ради щодо капітального ремонту ділянки дороги Горбова - Годинівка - Мала 
Буда. 

       Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь БІЧЕР, Олег ГЛУХОВ, Василь 
КАГЛЯНЧУК, Марія ТИМІНСЬКА. 

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

           2. Надіслати вищезазначене звернення до управління 
інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної 
державної адміністрації для відповідного реагування та вирішення питання по 
суті.  

    ( висновок додається). 
  Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про план роботи 
постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку на 
2021 рік. 

       Виступили: Володимир МОРОЗ,  Марія ТИМІНСЬКА, Василь БІЧЕР, Олег 
ГЛУХОВ, Василь КАГЛЯНЧУК,  

            Вирішили: затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з 
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку на 2021 рік. 

(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  

питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про розгляд листа 
Чернівецької міської ради щодо поновлення курсування пасажирського потягу 
№№ 357/358 Київ-Рахів через Чернівці. 



       Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Марія ТИМІНСЬКА, 
Василь БІЧЕР, Василь КАГЛЯНЧУК. 

Вирішили: інформацію із вищезазначеного взяти до відома. 
(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
10.  Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з  

питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА про розгляд листа 
Чернівецької міської ради щодо включення до переліку об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів доріг 
комунальної власності у Чернівецькій області. 
       Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Марія ТИМІНСЬКА, 
Василь БІЧЕР, Василь КАГЛЯНЧУК. 

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

   2. Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та 
експлуатації доріг обласної державної адміністрації  переглянути перелік 
об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності 
м.Чернівці на 2021 рік (додається) та включити до переліку об’єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного утримання вулиць і 
доріг у населених пунктах, що перебувають у комунальній власності, 
фінансування яких буде здійснюватись у 2021 році. 

( висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

11. Слухали: Пропозиції членів постійної комісії з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства, транспорту 
та зв’язку Марії ТИМІНСЬКОЇ та Василя КАГЛЯНЧУКА. 

       Виступили: Марія ТИМІНСЬКА,  Василь КАГЛЯНЧУК,  Володимир   
МОРОЗ,  Олег ГЛУХОВ, Василь БІЧЕР. 

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

 2. Департаменту  капітального будівництва та дорожнього 
господарства обласної державної адміністрації  надати інформацію щодо: 

- реконструкції системи водопостачання та водовідведення в 
 смт. Кельменці  Дністровського району Чернівецької області; 

-  переліку об’єктів незавершеного будівництва Чернівецької області 
(джерела та  стан їх фінансування);  

-  шкільних вбиралень Чернівецької області, що розташовані за межами 
приміщень шкіл. 

( висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова постійної комісії                    Володимир МОРОЗ 
 
Секретар постійної комісії           Василь БІЧЕР 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/1 

 
Про обрання заступника  
голови постійної комісії 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства,  транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА  
про обрання заступника голови постійної комісії,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства,  транспорту та зв’язку Олега ГЛУХОВА. 
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/2 

 
Про обрання секретаря  
постійної комісії 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА  
про обрання заступника голови постійної комісії,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства,  транспорту та зв’язку Василя БІЧЕРА. 
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/3 

 
Про внесення змін до Комплексної 
програми просторового розвитку з 
розроблення(оновлення) містобудівної 
документації території та ведення 
містобудівного кадастру Чернівецької 
області на 2020-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації Олександра ЛЕВЧЕНКА  про внесення змін 
до Комплексної програми просторового розвитку з розроблення(оновлення) 
містобудівної документації території та ведення містобудівного кадастру 
Чернівецької області на 2020-2023 роки,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 
 
 
Голова постійної комісії Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/4 

 
Про виконання у 2019 році 
комплексної програми забезпечення 
молоді житлом на 2018-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 
Чернівецької обласної державної адміністрації Юрія ШТЕФУНИКА та 
директора Чернівецького регіонального управління Держмолодьжитла Сергія  
ГРЕКОВА про виконання у 2019 році комплексної програми забезпечення 
молоді житлом на 2018-2022 роки,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 
 
 
Голова постійної комісії Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/5 

 
Про розгляд листа Державної 
спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Чернівецького 
регіонального управління Держмолодьжитла Сергія ГРЄКОВА,  постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.  
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
 

Володимир МОРОЗ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/6 

 
Про виконання у 2019 році 
комплексної програми 
будівництва(придбання)  
доступного житла на 2018-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 
Чернівецької обласної державної адміністрації Юрія ШТЕФУНИКА  про 
виконання у 2019 році комплексної програми будівництва(придбання) 
доступного житла на 2018-2022 роки,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії. 
 
 
Голова постійної комісії Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/7 

 
 Про звернення Острицької сільської 
ради щодо капітального ремонту 
ділянки дороги Горбова - Годинівка - 
Мала Буда 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати звернення до управління інфраструктури, капітального 
будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації для 
відповідного реагування та вирішення питання по суті. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/8 

 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, 
житлово-комунального господарства, 
транспорту та зв’язку на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку на 2021 рік. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/9 

 
Про розгляд листа Чернівецької 
міської ради щодо поновлення 
курсування пасажирського потягу 
№№ 357/358 Київ-Рахів через Чернівці 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 Інформацію із вищезазначеного питання взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/10 

 
Про розгляд листа Чернівецької 
міської ради щодо включення до 
переліку об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів доріг 
комунальної власності у Чернівецькій 
області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Володимира МОРОЗА,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2.  Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та 
експлуатації доріг обласної державної адміністрації  переглянути перелік 
об’єктів капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності 
м.Чернівці на 2021 рік (додається) та включити до переліку об’єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного утримання вулиць і 
доріг у населених пунктах, що перебувають у комунальній власності, 
фінансування яких буде здійснюватись у 2021 році. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія обласної ради  з  питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 
 
25  січня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/11 

 
Про пропозиції членів постійної 
комісії з питань будівництва, 
архітектури, інфраструктури, 
житлово-комунального господарства, 
транспорту та зв’язку Марії 
ТИМІНСЬКОЇ та Василя 
КАГЛЯНЧУКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію членів постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку Марії ТИМІНСЬКОЇ та 
Василя КАГЛЯНЧУКА,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Департаменту  капітального будівництва та дорожнього 
господарства обласної державної адміністрації  надати інформацію щодо: 

- реконструкції системи водопостачання та водовідведення в 
 смт. Кельменці  Дністровського району Чернівецької області; 

-  переліку об’єктів незавершеного будівництва Чернівецької області 
(джерела та  стан їх фінансування);  

-  шкільних вбиралень Чернівецької області, що розташовані за межами 
приміщень шкіл. 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 
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