
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань  

агропромислового розвитку та земельних відносин 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
930 год. 

 
 
Присутні: 
− члени комісії: Бабій М.О., Коваль М.В., Нікітін М.Г., Усик В.С., Теле-

шман В.Г., Шемчук В.М.,  Ястремський В.М.; 
− запрошені: Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Бойчук Б.Т. – заступник директора Департаменту агропромислового роз-

витку обласної державної адміністрації; 
Семейкіна Н.О.  –  голова Чернівецького обласного фонду підтримки ін-

дивідуального житлового будівництва на селі. 
Відсутні члени комісії: Бортич Л.І., Сухар А.І. 
Головує: Усик В.С.  – голова постійної комісії обласної ради з питань аг-

ропромислового розвитку та земельних відносин. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-

вого розвитку та земельних відносин. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії.  
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-

вого розвитку та земельних відносин. 
3. Про хід виконання Комплексної програми "Власний дім" на 2012-2015 

рр. у 2014 році. 
Інформує:  Бойчук Б.Т. – заступник директора Департаменту агропроми-

слового розвитку обласної державної адміністрації. 



2 
 

4. Про затвердження Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 
роки. 

Інформує:  Бойчук Б.Т. – заступник директора Департаменту агропроми-
слового розвитку обласної державної адміністрації. 

5. Про скасування рішення обласної ради від 06.06.2000 №68-11/2000 
"Про впорядкування користування землями лісового фонду системи агропро-
мислового комплексу області" із усіма змінами та доповненнями до нього, як 
таке, що не реалізоване. 

Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-
вого розвитку та земельних відносин. 

6. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань агропромис-
лового розвитку та земельних відносин на 2016 рік. 

Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-
вого розвитку та земельних відносин. 

7. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року.  
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
8. Про обласний бюджет на 2016 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 
 
1. Слухали:  
Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-

вого розвитку та земельних відносин. 
Вирішили:  
Обрати Телешмана Василя Григоровича заступником голови постійної 

комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
2. Слухали:  
Про обрання секретаря постійної комісії.  
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-

вого розвитку та земельних відносин. 
Вирішили:  
Обрати Бортич Лілію Іванівну секретарем постійної комісії з питань аг-

ропромислового розвитку та земельних відносин. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
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3. Слухали:  
Про хід виконання Комплексної програми "Власний дім" на 2012-2015 рр. 

у 2014 році. 
Інформує:  Бойчук Б.Т. – заступник директора Департаменту агропроми-

слового розвитку обласної державної адміністрації. 
Виступили: Бабій М.О., Коваль М.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
4. Слухали:  
Про затвердження Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 рр. 
Інформує:  Бойчук Б.Т. – заступник директора Департаменту агропроми-

слового розвитку обласної державної адміністрації. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
5. Слухали:  
Про скасування рішення обласної ради від 06.06.2000 №68-11/2000 "Про 

впорядкування користування землями лісового фонду системи агропромисло-
вого комплексу області" із усіма змінами та доповненнями до нього, як таке, що 
не реалізоване. 

Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромисло-
вого розвитку та земельних відносин. 

Виступили: Шемчук В.М., Коваль М.В., Ястремський В.М. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2. Враховуючи клопотання обласної державної адміністрації від 23.12.2015 

№01.13/18-2837, керівників держспецлісгоспів, у зв'язку з передачею майна 
трудових колективів обласному комунальному спеціалізованому лісогосподар-
ському підприємству "Буковиналіс", внести на розгляд сесії обласної ради про-
ект рішення з цього питання та рекомендувати розглянути його першочергово 
те невідкладно. 

Голосували: За – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
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6. Слухали:  
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань агропромисло-

вого розвитку на 2016 рік. 
Інформує:  Телешман В.Г.  – заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань агро-

промислового розвитку на 2016 рік. 
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
7. Слухали:  
Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року.  
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
8. Слухали:  
Про обласний бюджет на 2016 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
Виступив: Коваль М.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію  взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 
Голосували: За – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
 

 
 
Голова постійної комісії        В.Усик 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 1/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 

Про обрання заступника 
голови постійної комісії 

 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Усика В.С.  щодо кандидатури Телешмана В.Г. на посаду заступника голови 

постійної комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, 

постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
 

Обрати Телешмана Василя Григоровича заступником голови постійної 

комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 2/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 

Про обрання секретаря 
постійної комісії 

 
 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Усика В.С.  щодо кандидатури Бортич Л.І. на посаду секретаря постійної 

комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, постійна 

комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
 

Обрати Бортич Лілію Іванівну секретарем постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

 

 

Голова постійної комісії       В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 3/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 
Про хід виконання Комплексної 
програми "Власний дім" на 2012-
2015 рр. у 2014 році 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 

Бойчука Б.Т.  щодо виконання Комплексної програми "Власний дім" на 2012-

2015 рр. у 2014 році, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 

проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду сесії 

обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 4/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 

Про затвердження 
Комплексної програми 
"Власний дім" на 2016-
2020 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 

Бойчука Б.Т.  щодо затвердження Комплексної програми "Власний дім" на 

2016-2020 роки, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 

проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду сесії 

обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 5/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 

Про скасування рішення 11-ї сесії 
обласної ради ХХІІІ скликання від 
06.06.2000 №68-11/2000 "Про 
впорядкування користування землями 
лісового фонду системи агропромисло-
вого комплексу області" із усіма 
змінами та доповненнями до нього 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Усика 
В.С. щодо необхідності скасування рішення 11-ї сесії обласної ради ХХІІІ 
скликання від 06.06.2000 №68-11/2000 "Про впорядкування користування 
землями лісового фонду системи агропромислового комплексу області" із 
усіма змінами та доповненнями до нього, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2. Враховуючи клопотання обласної державної адміністрації від 

23.12.2015 №01.13/18-2837, керівників держспецлісгоспів, у зв'язку з 
передачею майна трудових колективів обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству "Буковиналіс", внести на 
розгляд сесії обласної ради проект рішення з цього питання та рекомендувати 
розглянути його першочергово те невідкладно. 
 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 6/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 
Про план роботи  
постійної комісії на 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії обласної ради з питань агропромислового розвитку та земельних 

відносин Телешмана В.Г. про план роботи постійної комісії на 2016 рік, 

постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

агропромислового розвитку на 2016 рік (додається). 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 7/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 
Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2015 
року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання обласного 

бюджету 9 місяців 2015 року, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністраці-

єю проектом рішення з цього питання та рекомендувати його до розгляду 

сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 8/1 

25 грудня 2015 року       м. Чернівці 
 
Про обласний бюджет на 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про обласний бюджет на 2016 

рік, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання та 

рекомендувати його до розгляду сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії      В.Усик 
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