
ПРОТОКОЛ 9 
Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, архітектури, 

 інфраструктури, транспорту та зв’язку 
 

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

Жук Юрій Григорович 
 Мороз Володимир Васильович 
 
Запрошені: 

  Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації; 
   
  Штефуник Юрій Степанович- заступник начальника управління 
капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації. 
  

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 1.  Про обласний бюджет на 2017 рік. 
 Інформує: Чобан Юрій Іванович -  заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.  

    
 2.  Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік. 

 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, 
транспорту та зв’язку. 
 
 3. Про  звернення громадянина Гекова Г.О. щодо пільгового 
перевезення пасажирів у межах міста Чернівці та Чернівецької області. 
 Інформує: Бічер Василь Георгійович - голова постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури, 
транспорту та зв’язку. 
  
 
 

 
1. Про обласний бюджет на 2017 рік. 

 Інформує: Чобан Юрій Іванович -  заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.  

    
  Виступили: 

Бічер В.Г., Мороз В.В., Жук Ю.Г. Стринада М.П.  



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

 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про обласний 
бюджет на 2017 рік і внести його на розгляд сесії. 

  
Голосували: (рішення прийнято одноголосно). 

 
   2.  Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік. 

 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. , Мороз В.В. 

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

 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік» та внести його на розгляд 
сесії. 

    Голосували:  
 (рішення прийнято одноголосно). 

 
 
 3. Про  звернення громадянина Гекова Г.О. щодо пільгового 
перевезення пасажирів у межах міста Чернівці та Чернівецької області. 
 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. Жук Ю.Г. 

     Вирішили: 
 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Надіслати звернення громадянина Гекова Г.О. щодо пільгового 
перевезення пасажирів у межах міста Чернівці та Чернівецької області до 
управління інфраструктури  Чернівецької обласної державної адміністрації 
для розгляду та вирішення питання по суті.  
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 
 
22  грудня 2016 р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК  1/9 

 
Про обласний бюджет на 2017 рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
обласний бюджет на 2017 рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення про обласний 
бюджет на 2017 рік і внести його на розгляд 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 
 
22  грудня  2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 2/9 

 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2017  рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, архітектури, інфраструктури, транспорту 
та зв’язку Бічера В.Г. про план роботи Чернівецької обласної ради на 2017 
рік,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік» та внести його на розгляд 
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 
 
22  грудня  2016р. м. Чернівці 
  

 
ВИСНОВОК 3/9 

 
Про  звернення громадянина  
Гекова Г.О. щодо пільгового 
перевезення пасажирів у межах міста 
Чернівці та Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію  голови постійної комісії 
обласної ради  з  питань будівництва, архітектури, інфраструктури 
транспорту та зв’язку Бічера В.Г. про звернення громадянина Гекова Г.О. 
щодо пільгового перевезення пасажирів у межах міста Чернівці та 
Чернівецької області,  постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати звернення громадянина Гекова Г.О. щодо пільгового 
перевезення пасажирів у межах міста Чернівці та Чернівецької області 
до управління інфраструктури  Чернівецької обласної державної 
адміністрації для розгляду та вирішення питання по суті. 

  
 
Голова постійної комісії В.Бічер 
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