
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 43 
засідання постійної комісії 

 
24 вересня 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., Добровольський В.І., 

Юзва Ю.М. 
Відсутні: 
Гоменюк М.В., Кірєєв І.А., Козьма Г.Ф., Кришмару В.К., Тирон 

С.М. Цюпак Я.С. 
 
Запрошені Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації, Усик Віталій Сергійович – 
в.о. заступник голови обласної державної адміністрації, 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.  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 

 
3. Слухали: Про внесення змін до обласного бюджету за 2015 

рік. 
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 

 
 

Голова постійної комісії В.Ткачук 

 

Секретар постійної комісії В.Воробчук 



 

У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 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 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про виконання обласного бюджету 
за перше півріччя 2015 року 
 
 

 
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 перше півріччя 
2015 рік”. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про створення обласного 
комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства 
«Буковиналіс» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Усика Віталія Сергійовича 
– в.о. заступника голови обласної державної адміністрації про проект 
рішення „Про створення обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства „Буковиналіс”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради  

проект рішення „Про створення обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства „Буковиналіс”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про звернення Кіровоградської 
обласної ради стосовно утримання і 
збереження полезахисних 
лісонасаджень 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Кіровоградської обласної 
ради стосовно утримання і збереження полезахисних лісонасаджень, 
постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд клопотання КМУ 
„Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер” 
щодо надання дозволу на укладання 
договору сервітуту для розміщення 
котельні на твердому паливі 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання КМУ „Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер” щодо надання дозволу на укладання 
договору сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі, постійна 
комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд клопотання ОКМУ 
„Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторії 
„Садгора” щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту для 
розміщення котельні на твердому 
паливі 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання ОКМУ „Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторії „Садгора” щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі, 
постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

ВИСНОВОК  
 

24 вересня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд лист Головного  
управління Держсанепідслужби  
у Чернівецькій області щодо припинення  
права постійного користування земельними  
ділянками за адресами: вул. М.Гакмана,7 та  
вул. Т.Шевченка,55 в м. Чернівці у зв’язку із 
ліквідацією обласної СЕС 

 
Розглянувши та обговоривши, лист Головного управління 

Держсанепідслужби у Чернівецькій області щодо припинення права 
постійного користування земельними ділянками за адресами: вул. 
М.Гакмана,7 та вул. Т.Шевченка,55 в м. Чернівці у зв’язку із 
ліквідацією обласної СЕС, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
 
 
 
Голова постійної комісії В.Ткачук 
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