УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування, паливноенергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій

05.02. 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 3
засідання постійної комісії

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії 5 депутатів
Присутні члени комісії: Ярослав БАРТОШ – голова постійної комісії,
члени: Сергій КАПІЦЬКИЙ, Микола КОВАЛЬ, Ілля КОСОВАН, Аурел
РОШКА.
Відсутні:
Порядок денний засідання комісії:
1. Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 року.
Інформує: Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного
захисту населення обласної державної адміністрації.
2. Про розширення і вдосконалення природно-заповідного фонду
Чернівецької області.
Інформує: Микола БІЛОКОНЬ – начальник управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
3. Про інформацію депутата Чернівецької обласної ради VIII
скликання Василя ГОНЧАРА.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
4. Про лист начальника Чернівецького обласного управління лісового
та мисливського господарства щодо припинення права користування
мисливськими угіддями.
Інформує: Василь ГОНЧАР - начальник Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського господарства.
5. Про подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо
надання у користування мисливських угідь.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
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6. Про розгляд звернення Дніпропетровської обласної ради VIII
скликання та Житомирської обласної ради щодо повернення повноважень
органам місцевого самоврядування у сфері надрокористування.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
7. Про виконання Комплексної програми з охорони навколишнього
природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021
роки (зі змінами) у 2019.
Інформує: Микола БІЛОКОНЬ – начальник управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
8. Про ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2021 рік.
Інформує: Василь ГОНЧАР - начальник Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського господарства
Запрошені:
Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації.
Микола БІЛОКОНЬ – начальник управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації
Василь ГОНЧАР - начальник Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства
Андрій КАВУЛЯ – начальник Басейнового управління водних
ресурсів річок Прут та Сірету (присутній заступник начальника Басейновоо
управління водних ресурсів річок Прут та Сірету - Олександр Рошко)
Вікторія УСТИМЕНКО – начальник Управління Державного
Агентства рибного господарства у Чернівецькій області
Слухали: 1. Про затвердження Регіональної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023
року.
Інформує: Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного
захисту населення обласної державної адміністрації.
Виступили: Ярослав Бартош
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 2. Про розширення і вдосконалення природно-заповідного
фонду Чернівецької області.
Інформує: Микола БІЛОКОНЬ – начальник управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА,
Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
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Слухали: 3. Про інформацію депутата Чернівецької обласної ради VIII
скликання Василя ГОНЧАРА.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
Виступили: Василь ГОНЧАР, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 4. Про лист начальника Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства щодо припинення права
користування мисливськими угіддями.
Інформує: Василь ГОНЧАР - начальник Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського господарства
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА,
Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА, Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 5. Про подання Державного агентства лісових ресурсів
України щодо надання у користування мисливських угідь.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
Виступили: Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ,
Ілля КОСОВАН.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 6. Про розгляд звернення Дніпропетровської обласної ради
VIII скликання та Житомирської обласної ради щодо повернення
повноважень
органам
місцевого
самоврядування
у
сфері
надрокористування.
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії
Виступили: Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ,
Ілля КОСОВАН.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
Слухали: 7. Про виконання Комплексної програми з охорони
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області
на 2019-2021 роки (зі змінами) у 2019.
Інформує: Микола БІЛОКОНЬ – начальник управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА,
Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно

4
Слухали: 8. Про ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі
другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань
на 2021 рік.
Інформує: Василь ГОНЧАР - начальник Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського господарства
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА,
Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН.
Вирішили: висновок комісії додається
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Ярослав БАРТОШ
Сергій КАПІЦЬКИЙ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичого комплексу та надзвичайних
ситацій
ВИСНОВОК 1/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про
затвердження
Регіональної
програми
розвитку
цивільного
захисту,
забезпечення
пожежної
безпеки та запобігання і реагування
на
надзвичайні
ситуації
в
Чернівецькій області на 2021-2023
року
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження
Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної
безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій
області на 2021-2023 року», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної
ради проєкт рішення «Про затвердження Регіональної програми розвитку
цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023
року».

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних
ситуацій
ВИСНОВОК 2/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про розширення і вдосконалення
природно-заповідного
фонду
Чернівецької області
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про розширення і
вдосконалення природно-заповідного фонду Чернівецької області», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної
ради проєкт рішення «Про розширення і вдосконалення природнозаповідного фонду Чернівецької області».

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних
ситуацій
ВИСНОВОК 3/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про
інформацію
депутата
Чернівецької обласної ради VIII
скликання Василя ГОНЧАРА

Розглянувши та обговоривши інформацію депутата Чернівецької
обласної ради VIII скликання Василя ГОНЧАРА щодо недопущення
прийняття Державної стратегії управління лісами до 2035 року, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2 Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних
ситуацій
ВИСНОВОК 4/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про лист начальника Чернівецького
обласного управління лісового та
мисливського господарства щодо
припинення права користування
мисливськими угіддями
Розглянувши та обговоривши лист від 05.01.2021 №02-14/3 начальника
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства
щодо припинення права користування мисливськими угіддями, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2 Рекомендувати Чернівецькому обласному управлінню лісового та
мисливського господарства подати подання щодо припинення права
користування мисливськими угіддями ДП «Сокирянське лісове
господарство» відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання».

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 5/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про
подання
Державного
агентства лісових ресурсів України
щодо надання у користування
мисливських угідь
Розглянувши та обговоривши подання Державного агентства лісових
ресурсів України від 21.09.2020 №02-14/837 щодо надання у користування
мисливських угідь Громадській організації «Мисливський клуб «Лісівник» та
подання Державного агентства лісових ресурсів України від 21.09.2020 №0214/838 щодо надання у користування мисливських угідь Громадській
організації «мисливський клуб «Благородний Олень», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію взяти до відома.
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища та природокористування
ВИСНОВОК 6/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про розгляд звернення депутатів
Дніпропетровської обласної ради
VIII скликання та звернення
депутатів Житомирської обласної
ради
щодо
повернення
повноважень органам місцевого
самоврядування
у
сфері
надрокористування
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Дніпропетровської
обласної ради VIII скликання щодо надання спеціальних дозволів на
користування корисними копалинами місцевого значення та звернення
депутатів Житомирської обласної ради щодо повернення повноважень
органам місцевого самоврядування у сфері надрокористування, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію взяти до відома.
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних
ситуацій
ВИСНОВОК 7/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про
виконання
Комплексної
програми з охорони навколишнього
природного середовища «Екологія» у
Чернівецькій області на 2019-2021
роки (зі змінами) у 2019
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про виконання
Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища
«Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки (зі змінами) у 2019»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної
ради проєкт рішення «Про виконання Комплексної програми з охорони
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області
на 2019-2021 роки (зі змінами) у 2019».

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування,
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних
ситуацій
ВИСНОВОК 8/3
05 лютого 2021 р.

м. Чернівці

Про ліміти використання лісових
ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення
побічних лісових користувань на
2021 рік
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про ліміти використання
лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення
побічних лісових користувань на 2021 рік», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної
ради проєкт рішення «Про ліміти використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань на 2021 рік».

Голова постійної комісії

Ярослав БАРТОШ

