
ПРОТОКОЛ 4 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

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

 
30  червня  2021  року   м. Чернівці 

Присутні депутати обласної ради:  
  МОРОЗ Володимир Васильович - голова  
  ГЛУХОВ Олег Антонович - заступник 
  КАГЛЯНЧУК Василь Іванович 
   
Відсутній депутат обласної ради: 
 БІЧЕР Василь Георгійович - секретар 
  Запрошені: 

Ілля ЧУКЛЯ  -  в.о. директора  Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 

Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА- начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради. 

У зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства  Василя БІЧЕРА була внесена пропозиція обрати КАГЛЯНЧУКА 
Василя  Івановича на дане засідання. 

   
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 
2021 рік.  
            Інформує: Ілля ЧУКЛЯ  - в.о. директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

  2. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради 
  Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА- начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 3. Про розгляд листа Державної спеціалізованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». 
  Інформує: Мороз Володимир Васильович - голова постійної комісії.    
 
 

1. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації  Іллі  ЧУКЛІ про  внесення змін 
до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 
  Виступили: Володимир МОРОЗ,  Олег ГЛУХОВ. 

          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. 
 



2. Слухали: інформацію начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради Оксани  ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про структуру та 
чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
 Виступили: Володимир МОРОЗ,  Олег ГЛУХОВ. 
 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. 

 
3. Слухали: інформацію голови постійної комісії Володимира МОРОЗА 

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

 
  Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь КАГЛЯНЧУК, Олег ГЛУХОВ. 

      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. 

 
 
  

 
Голова постійної комісії                  Володимир МОРОЗ 
 
Секретар постійної комісії         Василь КАГЛЯНЧУК 



 

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 
 
30  червня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області 
на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів  обласної державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ  про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік,  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 
 
30  червня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2 

 
Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ  
про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради,  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 
 
30  червня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради   з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв’язку  Володимира МОРОЗА 
про розгляд листа Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»,  
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати листа Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» до 
обласної державної адміністрації для розгляду та вирішення питання по суті. 
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 
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