
ПРОТОКОЛ 6 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

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

 
15  грудня  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; 

 
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 план  роботи постійної комісії з  питань будівництва, архітектури, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку 
2022 рік. 

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

3. Про розгляд листа місцевої організації Національної спілки 
архітекторів України в Чернівецькій області. 

     Інформує: Володимир МОРОЗ - голова постійної комісії з  питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку. 
 4. Про розгляд інформації депутата Чернівецької обласної ради Олега 
ГЛУХОВА щодо незадовільного стану каналізаційних мереж  
у Данковецькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Хотинської міської 
ради Дністровського району. 

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 
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. 



 
 
 
2. Слухали: інформацію голови постійної комісії Володимира МОРОЗА 

про план  роботи постійної комісії з  питань будівництва, архітектури, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку на 
2022 рік. 

 
  Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь КАГЛЯНЧУК, Олег ГЛУХОВ. 

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

 2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку на 2022 рік. 

 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 

 
3. Слухали: інформацію голови постійної комісії Володимира МОРОЗА 

про  розгляд листа місцевої організації  Національної спілки архітекторів 
України в Чернівецькій області. 

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

      Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати лист Національної спілки архітекторів України в 

Чернівецькій області та підготувати і подати на чергову сесію  проєкт рішення  
«Про звернення Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної Ради 
України законопроєкту 5655  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери містобудівної діяльності ». 

Голосували: рішення прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали: інформацію депутата Чернівецької обласної ради Олега 
ГЛУХОВА щодо незадовільного стану каналізаційних мереж у 
Данковецькому навчально-виховному комплексі  «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Хотинської міської 
ради Дністровського району 

    Виступили: Олег ГЛУХОВ, Володимир МОРОЗ, Василь КАГЛЯНЧУК 
       Вирішили:  

1. Здійснити виїзд до навчального закладу з метою вивчення 
порушеного питання та обстеження стану функціонування 
інфраструктури Данківецького ЗНЗ. 

  
 
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 
 
15  грудня  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 
 
15   грудня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2 

 
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 2022 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 
 
15  грудня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3  

 
Про розгляд листа місцевої організації   
Національної спілки архітекторів 
України в Чернівецькій області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з  
питань будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку  Володимира МОРОЗА про  розгляд 
листа місцевої організації Національної спілки архітекторів України в 
Чернівецькій області,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Підтримати лист Національної спілки архітекторів України в 
Чернівецькій області та підготувати і подати на чергову сесію  проєкт 
рішення  «Про звернення Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Верховної Ради України законопроєкту 5655  «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 
діяльності ». 
 
 
Голова постійної комісії 

 
Володимир МОРОЗ 
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