
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

ПРОТОКОЛ № 4 
засідання постійної комісії 

16 березня 2021 р. 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 виконання Комплексної соціальної програми розвитку 

цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 
роки. 

Інформує: Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації. 

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 рік. 

Інформує: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – в.о. директора 
регіонального розвитку . 

3. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 
Інформує: Анжела ДЯКОВА-директор Департаменту фінансів ОДА 
4. Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VIII 

скликання. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА -  начальник юридичного 

відділу обласної ради. 
5. Про затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької 

обласної ради. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА -  начальник юридичного 

відділу обласної ради. 
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6. Про розгляд звернення Теронопільської обласної ради VIII 
скликання щодо неприпустимості відновлення імпорту газу та 
електроенергії з Російської Федерації. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
7. Про лист Державної екологічної інспекції Карпатського округу щодо 

запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2021 році. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
8. Про звернення ДП «СЛАП Карпатський держспецлісгосп» щодо 

реорганізації (укріплення) лісогосподарських підприємств Чернівецької 
області. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
9. Про лист Сокирянської міської ради щодо можливості часткового 

фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
10. Про лист Сторожинецької міської ради щодо сприяння включення 

даного проєкту у Президентську програму «Велике будівництво», 
будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Сторожинець Чернівецької 
області та виділення коштів на його реалізацію.  

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
11. Про лист Українського товариства охорони птахів щодо 

розширення національного природного парку «Вижницький». 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
12. Про звернення громади Вижницького (та колишнього 

Путильського) району Чернівецької області щодо скасування Постанови 
КМУ від 09.12.2020 №1224. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
13. «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік». 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
. 
Запрошені: 
Олексій ГАЙДАЙ – начальник управління цивільного захисту 

населення обласної державної адміністрації. 
Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів Чернівецької 

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  
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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 Програму економічного і соціального розвитку 

Чернівецької області на 2021 рік. 
Інформує: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – в.о. директора 

регіонального розвитку . 
Виступили: Ярослав Бартош, Аурел РОШКА 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 3. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 
Інформує: Анжела ДЯКОВА-директор Департаменту фінансів ОДА 
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 4. Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради 

VIII скликання. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА -  начальник юридичного 

відділу обласної ради. 
Виступили: Ярослав Бартош, Микола КОВАЛЬ, Аурел РОШКА, 

Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 5. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Чернівецької обласної ради. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА -  начальник юридичного 

відділу обласної ради. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 6. Про розгляд звернення Теронопільської обласної ради VIII 

скликання щодо неприпустимості відновлення імпорту газу та 
електроенергії з Російської Федерації. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН. 



 4 

Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 7. Про лист Державної екологічної інспекції Карпатського 

округу щодо запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 8. Про звернення ДП «СЛАП Карпатський держспецлісгосп» 

щодо реорганізації (укріплення) лісогосподарських підприємств 
Чернівецької області. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 9. Про лист Сокирянської міської ради щодо можливості 

часткового фінансування заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Сергій КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 10. Про лист Сторожинецької міської ради щодо сприяння 

включення даного проєкту у Президентську програму «Велике 
будівництво», будівництво каналізаційних очисних споруд в м. 
Сторожинець Чернівецької області та виділення коштів на його реалізацію.  

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КАПІЦЬКИЙ, Сергій КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 11. Про лист Українського товариства охорони птахів щодо 

розширення національного природного парку «Вижницький». 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА, Сергій КОСОВАН. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 12. Про звернення громади Вижницького (та колишнього 

Путильського) району Чернівецької області щодо скасування Постанови 
КМУ від 09.12.2020 №1224. 
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Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 13. «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 

рік». 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії. 
Виступили: Аурел РОШКА. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
 
 

Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії       Сергій КАПІЦЬКИЙ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичого комплексу та надзвичайних ситацій  

 

 ВИСНОВОК 1/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про виконання Комплексної соціальної 
програми розвитку цивільного захисту, 
забезпечення пожежної безпеки та 
запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації в Чернівецькій 
області на 2018-2020 роки. 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про виконання 
Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
Чернівецькій області на 2018-2020 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проєкт рішення «Про виконання Комплексної соціальної програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки».  

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 2/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 рік 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної ради проєкт 

рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 рік».  

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 3/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про виконання обласного бюджету за 
2020 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2 Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проєкт рішення «Про виконання обласного бюджету за 2020 рік». 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 4/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VIII 
скликання 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2 Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проєкт рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної 
ради VIII скликання». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 5/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про затвердження Положення про 
постійні комісії Чернівецької обласної 
ради 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2 Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проєкт рішення «Про затвердження Положення про постійні комісії 
Чернівецької обласної ради». 

 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 6/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
Теронопільської обласної ради VIII 
скликання щодо неприпустимості 
відновлення імпорту газу та 
електроенергії з Російської Федерації 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Теронопільської обласної ради 
VIII скликання щодо неприпустимості відновлення імпорту газу та 
електроенергії з Російської Федерації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК 7/4 
 

16 березня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про лист Державної 
екологічної інспекції 
Карпатського округу щодо 
запиту про виділення коштів з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища у 2021 році 

 
Розглянувши та обговоривши лист Державної екологічної інспекції 

Карпатського округу щодо запиту про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2021 році, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати управлінню екології та природних ресурсів Чернівецької 

обласної державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 
 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК 8/4 
 

16 березня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про звернення ДП «СЛАП 
Карпатський держспецлісгосп» щодо 
реорганізації (укріплення) 
лісогосподарських підприємств 
Чернівецької області 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ДП «СЛАП Карпатський 

держспецлісгосп» щодо реорганізації (укріплення) лісогосподарських 
підприємств Чернівецької області, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Розглянути спільно з постійною комісією з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних 
відносин. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 9/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про лист Сокирянської міської ради 
щодо можливості часткового 
фінансування заходів з обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища  
 

Розглянувши та обговоривши лист Сокирянської міської ради щодо 
можливості часткового фінансування заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на придбання спеціалізованого 
автомобіля для збору та транспортування сміття та впровадження сучасних 
методів збирання твердих побутових відходів у Сокирянському районі, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати управлінню екології та природних ресурсів Чернівецької 

обласної державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 10/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про лист Сторожинецької міської ради 
щодо сприяння включення даного 
проєкту у Президентську програму 
«Велике будівництво», будівництво 
каналізаційних очисних споруд в м. 
Сторожинець Чернівецької області та 
виділення коштів на його реалізацію 

 
Розглянувши та обговоривши лист Сторожинецької міської ради щодо 

сприяння включення даного проєкту у Президентську програму «Велике 
будівництво», будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Сторожинець 
Чернівецької області та виділення коштів на його реалізацію, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації щодо 

включення питання будівництво каналізаційних очисних споруд в                      
м. Сторожинець Чернівецької області до Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 



 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 11/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про лист Українського товариства 
охорони птахів щодо розширення 
національного природного парку 
«Вижницький» 

 
Розглянувши та обговоривши лист Українського товариства охорони 

птахів щодо розширення національного природного парку «Вижницький» за 
рахунок земельних ділянок лісових кварталів 1-44 ДП «Заставнівське 
держспецлісництво АПК», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій  

 

 ВИСНОВОК 12/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про звернення громади Вижницького 
(та колишнього Путильського) району 
Чернівецької області щодо скасування 
Постанови КМУ від 09.12.2020 №1224 

 
Розглянувши та обговоривши звернення громади Вижницького (та 

колишнього Путильського) району Чернівецької області щодо скасування 
Постанови КМУ від 09.12.2020 №1224, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Розглянути спільно з постійною комісією з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних 
відносин. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичого комплексу та надзвичайних ситацій  

 

 ВИСНОВОК 13/4 
 

16 березня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про план роботи обласної ради 
на 2021 рік 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про план роботи 
Чернівецької обласної ради 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 план роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік» 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 
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