
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

П Р О Т О К О Л №29 
засідання постійних комісій 

 
19 червня 2018 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. –голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В., Любимський В.О.,  
Відсутні: Заіц М.Д., Чубрей С.В. 
Запорошені: Білоконь Микола Васильович – начальник управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації (присутній Авраам Михайло 
Михайлович), Ковуля Андрій Васильович – начальник Дністровсько-Прутського 
басейного управління водних ресурсів (присутній Шишук Віталій 
Олександрович), присутній від громади с. Комарівці Сторожинецького району 
Унгурян Іван Танасійович.  

 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної комісії. 
Підтримали пропозицію заступника голови постійної комісії обласної ради 

щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії. 
Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
 

Порядок денний:  
1. Про виконання у 2017 році Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки (нова редакція). 

Інформує:.Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

2. Про внесення змін до нової редакції Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки. 

Інформує:.Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2018. 

Інформує:.Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

4. Про інформацію щодо виконання Комплексної програми розвитку 
водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій області на 
період до 2021 року. 

Інформує: Ковуля Андрій Васильович – начальник Басейного управління 
водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

5. Про інформацію щодо виконання Регіональної програми робіт з розчистки 
та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 роки. 

Інформує: Ковуля Андрій Васильович – начальник Басейного управління 
водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

6. Про звернення мешканців с. Припруття Новоселицького району 
Чернівецької області щодо законності існування та діяльності фермерського 
господарства «Гаука». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
 
Слухали: 1. Про виконання у 2017 році Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки (нова редакція). 

Інформує: Авраам Михайло Михайлович – заступник начальника 
управління – начальник відділу економіки, інформаційно-організаційного 
забезпечення та природно-заповідної справи екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
 
Слухали: 2. Про внесення змін до нової редакції Комплексної програми з 

охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки. 

Інформує: Авраам Михайло Михайлович – заступник начальника 
управління – начальник відділу економіки, інформаційно-організаційного 
забезпечення та природно-заповідної справи екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Гавриляк Ю. В., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
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Слухали: 3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році за 
рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018. 

Інформує: Авраам Михайло Михайлович – заступник начальника 
управління – начальник відділу економіки, інформаційно-організаційного 
забезпечення та природно-заповідної справи екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

Виступили: Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
 
Слухали: 4. Про інформацію щодо виконання Комплексної програми 

розвитку водного господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій 
області на період до 2021 року. 

Інформує: Шишук Віталій Олександрович – начальник технічного відділу 
Басейного управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гавриляк Ю. В., Фочук С.Г. 
Унгурян І.Т., Авраам М.М. 

Вирішили: рекомендації комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: 5. Про інформацію щодо виконання Регіональної програми робіт з 

розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 роки. 
Інформує: Шишук Віталій Олександрович – начальник технічного відділу 

Басейного управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гавриляк Ю. В., Фочук С.Г. 

Унгурян І.Т., Авраам М.М. 
Вирішили: рекомендації комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
 
Слухали: 6. Про звернення мешканців с. Припруття Новоселицького району 

Чернівецької області щодо законності існування та діяльності фермерського 
господарства «Гаука». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: рекомендації комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Різне:  
1. За пропозицією голови постійної комісії Фочук С.Г. було запропоновано 

обговорити питання розподілу екологічного податку. 
Виступили: Авраам М.М., Любимський В.О. 
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Вирішили: звернутись до Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації за інформацією щодо розподілу екологічного податку за І 
півріччя 2018 року. 

 
2. За пропозицією заступника голови постійної комісії Любимського В.О. 

заслухали голову ініціативної групи с. Комарівці Сторожинецького району 
Чернівецької області Унгуряна І.Т. щодо ситуації з вибіркою гравію з русла річок 
підприємством. 

Виступили: Унгурян І.Т., Любимський В.О. 
Вирішили: Рекомендувати голові ініціативної групи Унгуряну І.Т.                  

с. Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області надіслати на адресу 
Чернівецької обласної ради колективне звернення мешканців вищевказаного 
населеного пункту щодо незаконного видобування гравійно-піщаної суміші в с. 
Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                                 С. Фочук 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                     І. Апостолюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК 1/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про виконання у 2017 році 
Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 
роки (нова редакція) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

виконання у 2017 році Комплексної програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки 
(нова редакція)», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення «Про виконання у 2017 році Комплексної 
програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)». 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК 2/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до нової 
редакції Комплексної програми з 
охорони навколишнього 
природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

внесення змін до нової редакції Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2016-2018 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення «Про внесення змін до нової редакції 
Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки». 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 ВИСНОВОК 3/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища в 2018 році за рахунок 
залишку коштів станом на 
01.01.2018 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2018 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2018», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення «Про Перелік природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2018 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018». 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 4/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію щодо виконання 
Комплексної програми розвитку 
водного господарства та 
протипаводкового захисту в 
Чернівецькій області на період до 
2021 року 

 
Заслухавши інформацію начальника технічного відділу Басейнового 

управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Шишука Віталія 
Олександровича щодо виконання Комплексної програми розвитку водного 
господарства та протипаводкового захисту в Чернівецькій області на період 
до 2021 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації на 

чергову сесії Чернівецької обласної ради надати інформацію щодо виконання 
Комплексної програми розвитку водного господарства та протипаводкового 
захисту в Чернівецькій області на період до 2021 року, затвердженої 
рішенням 26-ї сесії обласної ради VI скликання від 11.06.2014 р. №61-26/14. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 

 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 5/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про інформацію щодо виконання 
Регіональної програми робіт з 
розчистки та регулювання русел 
річок Чернівецької області на 2015-
2019 роки  
 

Заслухавши інформацію начальника технічного відділу Басейнового 
управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Шишука Віталія 
Олександровича щодо виконання Регіональної програми робіт з розчистки та 
регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 роки, 
затвердженої розпорядженням голови Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 25.09.2015 р. №644-р., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Басейновому управлінню водних ресурсів річок Прут та 

Сірет на чергове засідання постійної комісії надати інформацію щодо 
виконання Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел 
річок Чернівецької області на 2015-2019 роки, затвердженої розпорядженням 
голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.09.2015 р. 
№644-р. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 

 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 6/29 
 

19 червня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про звернення мешканців 
с.Припруття Новоселицького району 
Чернівецької області щодо 
діяльності фермерського 
господарства «Гаука» 

 
Заслухавши та обговоривши звернення мешканців с. Припруття 

Новоселицького району Чернівецької області щодо діяльності фермерського 
господарства «Гаука», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Повторно звернутися до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Державної екологічної 
інспекції у Чернівецькій області, Припрутського сільського голови 
Новоселицького району Чернівецької області щодо ретельної перевірки 
використання фермерським господарством «Гаука», яке займається 
садівництвом та вирощуванням сільськогосподарських культур, 
вентиляційного обприскування пестицидами, що знаходиться в с. Припруття 
Новоселицького району Чернівецької області. 

2. Повторно звернутися до Головного управління Національної 
поліції в Чернівецькій області щодо перевірки правомірності дій його 
представників в ході розгляду звернення мешканців села Припруття 
Новоселицького району Чернівецької області. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                    С. Фочук 
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