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

 інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 

27  липня  2016 року   м. Чернівці 
Присутні депутати обласної ради: 
  Бічер Василь Георгійович - голова   
  Стринада Микола Петрович - секретар 

Мороз Володимир Васильович 
 Жук Юрій Григорович 
Запрошені: 

   Бузан Павло Євгенович – головний спеціаліст відділу транспорту, 
зв’язку та дорожнього господарства управління інфраструктури  
Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Півень Юрій Йосипович – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Одочук Андрій Іванович – в.о. начальника сектору безпеки 
дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Чернівцях; 

 Дякова  Анжела Анатоліївна -  в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації; 

 Андрєєва Ольга Троянівна - головний спеціаліст організаційного  
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
  1. Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
щодо пільгового перевезення пасажирів. 
   Інформує: Бузан Павло Євгенович – головний спеціаліст відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління 
інфраструктури  Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 
   2.      Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
щодо розташування автостанції «Вест Буковина».  
    Інформує: Бузан Павло Євгенович – головний спеціаліст відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління 
інфраструктури  Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 

  3. Про розгляд листа виробничого структурного підрозділу  «Івано-
Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця» щодо компенсаційних виплат за пільгове перевезення 
громадян залізничним транспортом. 

Інформує: Півень Юрій Йосипович – в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

    



 4.  Про розгляд Постанови Верховної Ради України «Про стан і 
перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху».  

   Інформує: Одочук Андрій Іванович – в.о. начальника сектору безпеки 
дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Чернівцях. 

 
 5.  Про розгляд звернень депутатів Чернівецької обласної ради. 

 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 
 
 6.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
 Інформує: Дякова  Анжела Анатоліївна -  в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  
 
 7. Про розгляд звернення Клішковецького сільського голови 
В.Ченківського. 
 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 

 
 
  1. Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
щодо пільгового перевезення пасажирів. 

  Інформує: Бузан Павло Євгенович – головний спеціаліст відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління 
інфраструктури  Чернівецької обласної державної адміністрації  

Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Жук Ю.Г. 

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

 2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації заключити з 
автомобільними перевізниками області договори на відшкодування 
витрат за перевезення пільгової категорії населення. 

       Голосували: (рішення прийнято одноголосно). 
 

  2. Про розгляд листа Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 
щодо розташування автостанції «Вест Буковина».  

  Інформує: Бузан Павло Євгенович – головний спеціаліст відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління 
інфраструктури  Чернівецької обласної державної адміністрації   
      Виступили: 

Бічер В.Г., Мороз В.В., Стринада М.П. 
      Вирішили: 
 1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



  2. Рекомендувати  управлінню інфраструктури  Чернівецької обласної 
державної адміністрації вивчити питання щодо діяльності АС-2, АС-3, АС-5, 
які належать ТОВ «Чернівціавтотранс» відповідно до норм чинного 
законодавства. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
  3. Про розгляд листа виробничого структурного підрозділу  «Івано-

Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця» щодо компенсаційних виплат за пільгове перевезення 
громадян залізничним транспортом. 

Інформує: Півень Юрій Йосипович – в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

     
Виступили: 
Бічер В.Г., Жук Ю.Г., Мороз В.В. 

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

  2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації винайти можливість відшкодувати витрати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом. 
  Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
4.  Про розгляд Постанови Верховної Ради України «Про стан і 

перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху».  
   Інформує: Одочук Андрій Іванович – в.о. начальника сектору безпеки 

дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Чернівцях. 
  Виступили:Бічер В.Г., Мороз В.В., Стринада М.П. 

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

             2. Надіслати Постанову Верховної Ради України «Про стан і 
перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху» до відділу 
безпеки дорожнього руху до Головного управління Національної поліції  для 
вивчення питання по суті. 
  Голосували:  

 (рішення прийнято одноголосно). 
 

 5.  Про розгляд звернень депутатів Чернівецької обласної ради. 
 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 

    Виступили:   Бічер В.Г., Стринада М.П.,  
      



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

            2. Надіслати звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області та Чернівецької обласної 
державної адміністрації для включення об’єктів у перелік  для фінансування 
на 2016 рік. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 

6.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
  Інформує: Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 Виступили: 
  Бічер В.Г., Стринада М.П., Жук Ю.Г. 

 Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» та внести його на розгляд чергової 
сесії.  

 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
   7. Про розгляд звернення Клішковецького сільського голови 
В.Ченківського. 
 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 

     Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., Стринада М.П. 

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

            2. Надіслати звернення Клішковецького сільського голови 
В.Ченківського до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області та 
Чернівецької обласної державної адміністрації для включення об’єктів у 
перелік  для фінансування на 2016 рік. 
 Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 
 
Голова постійної комісії 
 
Секретар комісії 
 
 

В. Бічер 
 

М.Стринада 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 1/5 

 
Про розгляд листа Чернівецької 
обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту 
та шляхового господарства України 
щодо пільгового перевезення пасажирів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління інфраструктури  
Чернівецької обласної державної адміністрації Бузана П.Є. про розгляд листа 
Чернівецької обласної організації профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства України щодо пільгового перевезення 
пасажирів, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.      Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації заключити з автомобільними 
перевізниками області договори на відшкодування витрат за перевезення 
пільгової категорії населення. 

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/5 

 
Про розгляд листа Чернівецької 
обласної організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту 
та шляхового господарства України 
щодо розташування автостанції «Вест 
Буковина» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 
транспорту, зв’язку, та дорожнього господарства управління інфраструктури  
Чернівецької обласної державної адміністрації Бузана П.Є., про розгляд листа 
Чернівецької обласної організації профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства України щодо розташування 
автостанції «Вест Буковина», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Рекомендувати  управлінню інфраструктури  Чернівецької обласної 
державної адміністрації вивчити питання щодо діяльності АС-2, АС-3, АС-5, 
які належать ТОВ «Чернівціавтотранс» відповідно до норм чинного 
законодавства. 
  

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/5 

 
Про розгляд листа виробничого 
структурного підрозділу  «Івано-
Франківська дирекція залізничних 
перевезень» РФ «Львівська залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця» щодо 
компенсаційних виплат за пільгове 
перевезення громадян залізничним 
транспортом 
 

Заслухавши та обговоривши в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Півня Ю.Й. 
про розгляд листа виробничого структурного підрозділу  «Івано-Франківська 
дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська 
залізниця» щодо компенсаційних виплат за пільгове перевезення громадян 
залізничним транспортом, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 

державної адміністрації винайти можливість відшкодувати витрати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом. 

  
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 4/5 

 
Про розгляд Постанови Верховної Ради 
України «Про стан і перспективи 
забезпечення в Україні безпеки 
дорожнього руху» 
 

Заслухавши та обговоривши в.о. начальника сектору безпеки 
дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Чернівцях Одочука А.І. 
про розгляд Постанови Верховної Ради України «Про стан і перспективи 
забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
             2. Надіслати Постанову Верховної Ради України «Про стан і 
перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху» до відділу 
безпеки дорожнього руху до Головного управління Національної поліції  для 
вивчення питання по суті. 
  

 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 5/5 

 
Про розгляд звернень депутатів 
Чернівецької обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту 
та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд звернень депутатів Чернівецької обласної 
ради, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
            2. Надіслати звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області та Чернівецької обласної 
державної адміністрації для включення об’єктів у перелік  для фінансування 
на 2016 рік. 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 6/5 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А.  про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік» та внести його на розгляд чергової 
сесії. 
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

інфраструктури транспорту та зв’язку 
 
28  липня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 7/5 

 
Про розгляд звернення Клішковецького 
сільського голови В.Ченківського  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту 
та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд звернення Клішковецького сільського 
голови В.Ченківського, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
            2. Надіслати звернення Клішковецького сільського голови 
В.Ченківського до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області та 
Чернівецької обласної державної адміністрації для включення об’єктів у 
перелік  для фінансування на 2016 рік. 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 
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