УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
Протокол № 35

засідання постійної комісії
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії 12 депутатів
Присутні:
Ткачук В.М. – голова постійної комісії,
Члени комісії:
Апетрій Г.І, Воробчук В.Д., Гончар В.В., Козьма Г.Ф.,
Добровольський В.І., Тирон С.М.
Відсутні:
Гоменюк М.В., Кірєєв І.А., Кришмару В.К.,Юзва Ю.М, Цюпак
Я.С.,
Запрошені Чобан Ю.І. –заступник директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації, Ковальський Анатолій
Йосипович – начальник Чернівецького обласного управління лісового
та мисливського господарства (присутній Череватий Роман Іванович
– перший заступник начальника Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства), Кілару Олег Радувич –
депутат обласної ради,
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної
комісії.
Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради
Ткачука В.М. щодо погодження проекту порядку денного засідання
комісії за основу і в цілому.
Вирішили:
Порядок денний засідання комісії затвердити.

Порядок денний:
1. Про обласний бюджет на 2015 рік.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
2. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
3. Про внесення змін до обласного бюджету за 2015 рік.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович
– в.о. директора
Департаменту економіки та туризму обласної державної
адміністрації.
5. Про проект рішення обласної ради „Про припинення та передачу
права постійного користування земельними ділянками в с. Репужинці
Заставнівського району Чернівецької області”.
Інформує: Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
6. Про проект рішення обласної ради „Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству „Чернівецький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської у постійне
користування”.
Інформує: Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
7. Про погодження клопотання щодо внесення змін в існуючий
поділ лісів на категорії та особливо захисні лісові ділянки у зв’язку з
постановою КМУ від 18.04.2012р. №301 „Про затвердження переліку
автомобільних доріг загального користування державного значення” по
державних лісогосподарських підприємствах Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського господарства”.
Інформує: Ковальський Анатолій Йосипович – начальник
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства.
8. Про інформацію Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства від 16.01.2015р. щодо зняття з розгляду на
черговій сесії обласної ради питання „Про ліміти заготівлі продукції
побічних лісових користувань на 2014-2015роки”.
Інформує: Кілару Олег Радувич – депутат обласної ради.

Ковальський Анатолій Йосипович – начальник Чернівецького
обласного управління лісового та мисливського господарства
Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії обласної ради.
9. Про інформацію Департамента екології та туризму Чернівецької
обласної державної адміністрації щодо переліку запитів про виділення
коштів з обласного фонду в 2015 році.
Інформує:
Когутяк
Ярослав
Миронович
–
директор
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації.
10. Інформація Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства про результати виконання основних
показників постійних лісокористувачів Чернівецької області за 2014 рік.
Інформує: Ковальський Анатолій Йосипович – начальник
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства.
11. Про звернення окремих районів області щодо недоцільності
об’єднання та реорганізації лісогосподарських підприємств колишнього
АПК.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії.
12. Про звернення Чернівецького обласного об’єднання
«МАЙДАН».
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії
обласної ради.
13. Про інформацію Громадської ради Департамента екології та
туризму Чернівецької обласної державної адміністрації.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.
14. Про інформацію Закарпатської обласної ради
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова комісії .
15. Про інформацію Головного управління Держземагенства у
Чернівецькій області.
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова комісії .
1. Слухали: Про обласний бюджет на 2015 рік.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д.,
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про обласний бюджет на 2015 рік”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
2.
Слухали: Про виконання обласного бюджету за 2014 рік.
Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Виступили: Ткачук В.М., Гончар В.В., Тирон С.М., Воробчук В.Д.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 2014 рік”.
3. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації
на черговому пленарному засіданні обласної ради VI скликання
проінформувати депутатів обласної ради:
- щодо використання коштів у 2014 році на фінансування
соціальних об’єктів Чернівецької області в розрізі районів та
використання коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний,
поточний ремонт та утримання доріг;
- щодо роботи Комісії облдержадміністрації „Про використання
коштів обласного дорожнього фонду за 2014 рік”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
рік.

3.

Слухали: Про внесення змін до обласного бюджету за 2015

Інформує: Чобан Юрій Іванович – заступник директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: Ткачук В.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 2015 рік”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно

4. Слухали: Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2015 рік.
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович
– в.о. директора
Департаменту економіки та туризму обласної державної
адміністрації.
Виступили: Ткачук В.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2015 рік”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
5. Слухали: Про проект рішення обласної ради „Про припинення та
передачу права постійного користування земельними ділянками в с.
Репужинці Заставнівського району Чернівецької області”.
Інформує: Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
Виступили: Ткачук В.М., Тирон С.М., Добровольський В.І.,
Гончар В.В.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про припинення та передачу права постійного
користування земельними ділянками в с. Репужинці Заставнівського
району Чернівецької області”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
6. Слухали: Про проект рішення обласної ради „Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству „Чернівецький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської у постійне
користування”.
Інформує: Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного
відділу виконавчого апарату обласної ради.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І.,
Козьма Г.Ф.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної
ради проект рішення „Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
„Чернівецький
академічний
обласний
український
музичнодраматичний театр ім. Ольги Кобилянської у постійне користування”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
7. Слухали: Про погодження клопотання щодо внесення змін в
існуючий поділ лісів на категорії та особливо захисні лісові ділянки у
зв’язку з постановою КМУ від 18.04.2012р. №301 „Про затвердження
переліку автомобільних доріг загального користування державного
значення”
по
державних
лісогосподарських
підприємствах
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства”.
Інформує: Череватий Роман Іванович – перший заступник
начальника Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І.,
Козьма Г.Ф., Тирон С.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради
проект рішення обласної ради „Про погодження клопотання щодо
внесення змін в існуючий поділ лісів на категорії та особливо захисні
лісові ділянки у зв’язку з постановою КМУ від 18.04.2012р. №301 „Про
затвердження переліку автомобільних доріг загального користування
державного значення” по державних лісогосподарських підприємствах
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства”.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
8. Слухали: Про інформацію Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства від 16.01.2015р. щодо зняття з
розгляду на черговій сесії обласної ради питання „Про ліміти заготівлі
продукції побічних лісових користувань на 2014-2015роки”.

Інформує: Кілару Олег Радувич – депутат обласної ради,
Череватий Роман Іванович – перший заступник начальника
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Тирон С.М.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити ініціатору даного питання депутату обласної ради
Кілару О.Р. спільно з Чернівецьким обласним управлінням лісового та
мисливського господарства до пленарного засідання чергової сесії
обласної ради підготувати відповідні зміни до проекту рішення „Про
ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань на 2014-2015
роки” з метою їх подальшого внесення при розгляді зазначеного
питання.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно
9. Слухали: Про інформацію Департамента екології та туризму
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо переліку запитів
про виділення коштів з обласного фонду в 2015 році.
Інформує:
Когутяк
Ярослав
Миронович
–
директор
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Тирон С.М.
Вирішили:
Перенести розгляд вище зазначеного звернення для додатково
вивчення на наступне засідання комісії.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
10. Слухали: Інформацію Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства про результати виконання
основних показників постійних лісокористувачів Чернівецької області
за 2014 рік.
Інформує:. Череватий Роман Іванович – перший заступник
начальника Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Тирон С.М., Апетрій Г.І.,
Кілару О.Р.
Вирішили:
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
11. Слухали: Про звернення окремих районів області щодо
недоцільності
об’єднання
та
реорганізації
лісогосподарських
підприємств колишнього АПК.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати звернення окремих районів Чернівецької області
щодо недоцільності об’єднання та реорганізації лісогосподарських
підприємств колишнього АПК.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
12. Слухали: Про звернення Чернівецького обласного об’єднання
«МАЙДАН».
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова постійної комісії
обласної ради.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Добровольський В.І.
Вирішили:
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
13. Слухали: Про інформацію Громадської ради Департамента
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації.
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар постійної
комісії обласної ради.
Виступили: Ткачук В.М., Воробчук В.Д., Козьма Г.Ф.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію щодо заборони промислового вилову
риби на території Дністровського водосховища та рекомендувати
громадській
раді
Департаменту
екології
та
туризму

облдержадміністрації підготувати текст звернення та подати на розгляд
чергової сесії обласної ради.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
14. Слухали: Про інформацію Закарпатської обласної ради
Інформує: Воробчук Василь Дмитрович – секретар комісії.
Виступили: Ткачук В.М.
Вирішили: Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
15.
Слухали:
Про
інформацію
Головного
управління
Держземагенства у Чернівецькій області.
Інформує: Ткачук Василь Миколайович – голова комісії .
Виступили: Ткачук В.М., Тирон С.М., Добровольський В.І.
Вирішили:
1. Рекомендувати Головному управлінню Держземагенства у
Чернівецькій області проінформувати на черговому пленарному
засіданні обласної ради VI скликання кількості депутатів обласної ради
щодо надходження клопотань юридичних та фізичних осіб про
затвердження документації із землеустрою з питань надання земельних
ділянок у власність та користування, викупу, тощо із зазначенням дати
їх надходження та зазначенням причин їх не затвердження.
(висновок комісії додається)
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
Різне.
Слухали: Воробчука Василя Дмитровича - секретаря постійної
комісії щодо інформації Чернівецького обласного управління лісового
та мисливського господарства щодо внесення відповідних змін до
рішення 15-ї сесії Чернівецької обласної ради ХХІІІ скликання №8715/01 від 21 червня 2001 року „Про надання у користування
мисливських угідь для ведення мисливського господарства”, а саме
замість „до 2015 року” вказати „до 2016 року”.
Виступили: Ткачук В.М., Тирон С.М., Добровольський В.І.
Вирішили: Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.
Слухали: пропозиції голови постійної комісії Ткачука Василя
Миколайовича щодо проведення чергового засідання постійної комісії
26.03.2015 з розгляду питань розподілу коштів обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища та питання
руслорегулюючих робіт по Чернівецькій області. Запросити на
засідання комісії керівників Департаменту економічного розвитку
облдержадміністрації та Державної екологічної інспекції у Чернівецькій
області.
Виступили: Ткачук В.М., Добровольський В.І., Козьма Г.Ф.,
Воробчук В.Д.
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.

Голова постійної комісії

В.Ткачук

Секретар постійної комісії

В.Воробчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича –
в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
про проект рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2015
рік”, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради
проект рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік”.

Голова постійної комісії

В.Ткачук

2

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування та
земельних відносин
ВИСНОВОК
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

Про виконання обласного бюджету
за перший квартал 2015 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію Чобана Юрія Івановича –
в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
про проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 2014 рік,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради
проект рішення „Про виконання обласного бюджету за перший квартал
2015 рік”.

Голова постійної комісії

В.Ткачук

