
ПРОТОКОЛ 5 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

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

 
13  вересня  2021  року   м. Чернівці 

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

 Анжела ДЯКОВА  - директор Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 

Тетяна КАПОРІНА - начальник відділу аналізу та прогнозування 
регіонального розвитку управління соціально-економічного розвитку 
Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації;   

Ірина Кміть -  заступник директора Департаменту капітального 
будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2021 рік.  
            Інформує: Анжела ДЯКОВА  - директор Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд Прогнозу  обласного бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 роки.  
            Інформує: Анжела ДЯКОВА  - директор Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020  рік.  
            Інформує: Тетяна КАПОРІНА - начальник відділу аналізу та 
прогнозування регіонального розвитку управління соціально-економічного 
розвитку Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної 
державної адміністрації  
  4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 
визначенні вартості будівництва на друге півріччя 2021 року. 

  Інформує: Ірина КМІТЬ - заступник  директора Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

 5. Про розгляд листів ТзОВ «Віойл-ЗЕРНО»  щодо відновлення 
залізничного сполучення до станції Заставна. 

  Інформує: Мороз Володимир Васильович - голова постійної комісії 



 
1. Слухали: інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації  Анжели ДЯКОВОЇ  про  внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 
  Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Василь БІЧЕР. 

                  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 директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації  Анжели ДЯКОВОЇ  про розгляд Прогнозу  
обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки. 
 Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Василь КАГЛЯНЧУК, 
Василь БІЧЕР. 
 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 начальника відділу аналізу та прогнозування 
регіонального розвитку управління соціально-економічного розвитку 
Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020  рік. 
 Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, 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. 
 

4. Слухали: інформацію заступника  директора Департаменту 
капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької 
обласної державної адміністрації про встановлення розміру кошторисної 
заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге півріччя 2021 
року. 
 Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь КАГЛЯНЧУК, Василь БІЧЕР, 
Олег ГЛУХОВ. 
 Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Департаменту капітального будівництва, містобудування та 
архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації збільшити розмір 



кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге 
півріччя 2021 року до рівня 12625 грн. 

3.       Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його на 
розгляд чергової сесії із зазначеними змінами. 
 

5. Слухали: інформацію голови постійної комісії Володимира МОРОЗА 
про розгляд листів ТзОВ «Віойл-ЗЕРНО»  щодо відновлення залізничного 
сполучення до станції Заставна. 

 
  Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь КАГЛЯНЧУК, Олег ГЛУХОВ. 

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

 2. Надіслати листа ТзОВ «Віойл-ЗЕРНО»  щодо відновлення 
залізничного сполучення до станції Заставна до управління інфраструктури, 
капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної 
адміністрації для розгляду та вирішення питання по суті. 

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 
 
13   вересня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області 
на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів  обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ  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 
 
13   вересня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2 

 
Про розгляд Прогнозу  обласного 
бюджету Чернівецької області на  
2022-2024 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів  обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ  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 
 
13   вересня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3 

 
Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020  рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу аналізу та 
прогнозування регіонального розвитку управління соціально-економічного 
розвитку Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної 
державної адміністрації Тетяни КАПОРІНОЙ  про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020  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 
 
13  вересня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4 

 
Про встановлення розміру 
кошторисної заробітної плати при 
визначенні  вартості будівництва 
на друге півріччя 2021 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури 
Чернівецької обласної державної адміністрації Ірини КМІТЬ про 
встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва на друге півріччя 2021 року,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Департаменту капітального будівництва, містобудування та 
архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації збільшити розмір 
кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на друге 
півріччя 2021 року до рівня 12625 грн. 

3.     Погодитися із запропонованим проектом рішення  та внести його 
на розгляд чергової сесії із зазначеними змінами. 
 
 
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 
 
13   вересня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 5 

 
Про розгляд листів ТзОВ «Віойл-
ЗЕРНО»  щодо відновлення 
залізничного сполучення до станції 
Заставна 
 

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 листів ТзОВ «Віойл-ЗЕРНО»  щодо відновлення залізничного 
сполучення до станції Заставна 

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати листа ТзОВ «Віойл-ЗЕРНО»  щодо відновлення 
залізничного сполучення до станції Заставна до управління інфраструктури, 
капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної 
адміністрації для розгляду та вирішення питання по суті. 
 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 
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