
ПРОТОКОЛ 7 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

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

 
20  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; 

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ  - в.о.  директора Департаменту 
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
    1. Про  обласний бюджет  Чернівецької області на 2022 рік.  

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

 2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2022-2023 роки.  
    Інформує: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ  - в.о.  директора Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 
1. Слухали: інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації  Анжели ДЯКОВОЇ  про обласний бюджет  
Чернівецької області на 2022 рік. 
   Виступили: Володимир МОРОЗ, Олег ГЛУХОВ, Василь БІЧЕР. 

                    Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та 

експлуатації доріг обласної державної адміністрації  надати перелік об’єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг  
загального користування  місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах в сумі 379 млн 697, 8 тис. грн. 

 3.   Департаменту капітального будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації передбачити  кошти для 
завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію   туристичної 
мультифункціональної бази «Перлина гір».          

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

(висновок додається). 
Голосували: рішення прийнято одноголосно. 



 
 
 
2. Слухали: інформацію в.о.  директора Департаменту регіонального 

розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 роки. 

 
  Виступили: Володимир МОРОЗ, Василь БІЧЕР, Олег ГЛУХОВ. 

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

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

 
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 
 
   20  грудня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1 

 
Про обласний  бюджет   
Чернівецької області на 2022  рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів  обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ  про обласний  
бюджет  Чернівецької області на 2022  рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та 

експлуатації доріг обласної державної адміністрації  надати перелік об’єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг  
загального користування  місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах в сумі 379 млн 697, 8 тис. грн. 

 3.   Департаменту капітального будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації передбачити  кошти для 
завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію   туристичної 
мультифункціональної бази «Перлина гір».   

4. 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 
 
   20  грудня  2021 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2 

 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2022-2023 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.  директора Департаменту 
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 
Валентина ДУНАЄВСЬКОГО  про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2022-2023 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 
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