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

 інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 

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

Мороз Володимир Васильович 
 Жук Юрій Григорович 
Запрошені: 

   Кіндрат Володимир Романович -  заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації; 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 1.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
 Інформує: Кіндрат Володимир Романович -  заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

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

Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії обласної 
ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури транспорту та 
зв’язку. 

   3.  Про розгляд листа ПАТ  «Українська залізниця » Регіональної філії  
«Львівська залізниця». 

 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 

 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
 Інформує: Кіндрат Володимир Романович -  заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

  Виступили: 
Бічер В.Г., Мороз В.В., 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 і внести його на розгляд чергової 
сесії. 



  3. Управлінню капітального будівництва обласної державної 
адміністрації подати для розгляду на засіданні постійної комісії інформацію 
про стан будівництва Будинку культури у місті Сокирянах.       

        Голосували: (рішення прийнято одноголосно). 
 

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

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. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації переглянути  список громадян 
пільгового  перевезення залізничним транспортом. 

Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
     3.  Про розгляд листа ПАТ  «Українська залізниця » Регіональної філії  

«Львівська залізниця». 
 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку. 

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

    Вирішили: 
  1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
  2.   Запросити на наступне засідання постійної комісії представника 
ПАТ  «Українська залізниця» Регіональної філії  «Львівська залізниця» з 
наданням інформації про обсяг та розрахунки щодо  пільгового перевезення 
пасажирів  по всіх напрямках. 
 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 
 
27  жовтня 2016 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  1/7 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. 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 і внести його на розгляд чергової 
сесії. 
 3.  Управлінню капітального будівництва обласної державної 
адміністрації подати для розгляду на засіданні постійної комісії інформацію 
про стан будівництва Будинку культури у місті Сокирянах. 
 
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 
 
27  жовтня 2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/7 

 
Про розгляд листів 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 інформацію голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту 
та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд листів  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 соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації переглянути  список 
громадян пільгового  перевезення 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 
 
27  жовтня  2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/7 

 
Про розгляд листа ПАТ  
«Українська залізниця »  
Регіональної філії   
«Львівська залізниця» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту 
та зв’язку Бічера В.Г. про розгляд листа ПАТ  «Українська залізниця» 
Регіональної філії  «Львівська залізниця», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
  2.   Запросити на наступне засідання постійної комісії представника 
ПАТ  «Українська залізниця» Регіональної філії  «Львівська залізниця» з 
наданням інформації про обсяг та розрахунки щодо  пільгового перевезення 
пасажирів  по всіх напрямках. 
  
 
 
Голова постійної комісії В.Бічер 
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