
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань  

агропромислового розвитку та земельних відносин 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 

15 березня 2016 року        м. Чернівці 
900 год. 

 
 
Присутні: 
− члени комісії: Бабій М.О., Бортич Л.І., Коваль М.В., Нікітін М.Г.,  

Сухар А.І., Телешман В.Г., Усик В.С., Шемчук В.М.,  Ястремський В.М.; 
− запрошені: Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвит-

ку обласної державної адміністрації; Кіндрат В.Р. – заступник директора Депа-
ртаменту фінансів обласної державної адміністрації; Чернушка С.І. – заступник 
начальника юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради; Козак В.В. 
– голова Сокирянської районної ради. 

Головує: Усик В.С.  – голова постійної комісії обласної ради з питань  
агропромислового розвитку та земельних відносин. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької обла-
сті на 2016 рік. 

Інформує:  Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації.  

2. Про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Че-
рнівецької області на період до 2020 року.  

Інформує:  Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації. 

3. Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора  Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
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4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора  Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
5. Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІ скликан-

ня. 
Інформує:  Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 
6. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розширення пов-
новажень органів місцевого самоврядування з розпорядження землями сільсь-
когосподарського призначення державної власності. 

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

7. Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області земельних лісових ділянок. 

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

8. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 
 
 
1. Слухали:  
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 

на 2016 рік. 
Інформує:  Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації. 
 
Виступили: Коваль М.В., Козак В.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 – 2, утрималися – 0, не голосували – 2. 
 
 
2.  Слухали:  
Про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Черні-

вецької області на період до 2020 року.  
Інформує:  Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації. 
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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 – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

 
3.  Слухали:  
Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора  Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
Виступили: Бортич Л.І., Сухар А.І. 
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 – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
4.  Слухали:  
Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує:  Кіндрат В.Р. – заступник директора  Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
Виступили: Телешеман В.Г., Коваль М.В., Ястремський В.М., Сухар А.І. 
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 – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
5.  Слухали:  
Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІ скликання. 
Інформує:  Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради. 
Виступили: Бортич Л.І., Шемчук В.М., Коваль М.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради запропонований проект рішення 

прийняти за основу та направити на доопрацювання. 
Голосували: За – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
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6.  Слухали:  
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розширення пов-
новажень органів місцевого самоврядування з розпорядження землями сільсь-
когосподарського призначення державної власності. 

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

Виступили: Шемчук В.М., Коваль М.В., Бортич Л.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2. Внести технічні правки до проекту рішення, а саме:  
− у назві проекту рішення слова "VІ скликання" замінити словами "VІІ 

скликання"; 
− у тексті проекту рішення слова: "постійної комісії обласної ради з пи-

тань охорони навколишнього природного середовища, природокористування та 
земельних відносин" заміни словами "постійної комісії обласної з питань агро-
промислового розвитку та земельних відносин"; "Голова обласної ради 
М.Гайничеру" замінити на "Голова обласної ради І.Мунтян"; 

− у абзаці другому проекту звернення слова "Державне агентство земель-
них ресурсів та його територіальні органи" замінити словами "Державну служ-
бу України з питань геодезії, картографії та кадастру і її територіальні органи";  

− у абзаці третьому проекту звернення слова "Держземагенство України" 
замінити словами "Держгеокадастр України". 

3. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути проект рішення "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання до Верховної Ра-
ди України та Кабінету Міністрів України щодо розширення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування з розпорядження землями сільськогосподарсь-
кого призначення державної власності" із врахуванням змін, внесених постій-
ною комісією. 

Голосували: За – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 
7.  Слухали:  
Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних гро-

мад сіл, селищ, міст області земельних лісових ділянок. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 
Виступили: Бортич Л.І., Шемчук В.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2.Враховуючи розпорядження Чернівецької обласної державної адмініст-

рації від 03.03.2016 р. № 98-р "Про передачу земельних ділянок", внести на роз-
гляд сесії обласної ради проект рішення "Про  надання згоди на прийняття у 
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спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних лі-
сових ділянок" та рекомендувати розглянути його першочергово і невідкладно. 

Голосували: За – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 
 

8.  Слухали:  
Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує:  Усик В.С. – голова постійної комісії з питань агропромислово-

го розвитку та земельних відносин. 
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 – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії        В.Усик 
 
 
Секретар постійної комісії        Л.Бортич 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ВИСНОВОК № 1/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку  
Чернівецької області  
на 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про Програму економічного 

і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік, 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 № 2/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про План заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 
2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про План заходів з реалізації 

у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 

2020 року, 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 № 3/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про виконання обласного  
бюджету за 2015 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання обласного 

бюджету за 2015 рік, 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 № 4/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до 

обласного бюджету на 2016 рік, 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 № 5/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 
Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради 
VІІ скликання 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту Регламенту 

Чернівецької обласної ради VІІ скликання, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради запропонований проект 

рішення прийняти за основу та направити на доопрацювання. 

 

 

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 № 6/3 

15 березня  2016 року       м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого 
самоврядування з розпорядження 
землями сільськогосподарського 
призначення державної власності 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Усика В.С. щодо проекту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІ скликання до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування з розпорядження землями сільськогосподарського 
призначення державної власності", постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2. Внести технічні правки до проекту рішення, а саме:  
− у назві проекту рішення слова "VІ скликання" замінити словами "VІІ 

скликання"; 
− у тексті проекту рішення слова: "постійної комісії обласної ради з 

питань охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування та земельних відносин" заміни словами "постійної 
комісії обласної з питань агропромислового розвитку та земельних 



відносин"; "Голова обласної ради М.Гайничеру" замінити на "Голова 
обласної ради І.Мунтян"; 

− у абзаці другому проекту звернення слова "Державне агентство 
земельних ресурсів та його територіальні органи" замінити словами 
"Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру і її 
територіальні органи";  

− у абзаці третьому проекту звернення слова "Держземагенство 
України" замінити словами "Держгеокадастр України". 

3. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути проект рішення "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування з розпорядження землями 
сільськогосподарського призначення державної власності" із врахуванням 
змін, внесених постійною комісією. 
 

 

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 № 7/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 

Про надання згоди на прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 
земельних лісових ділянок 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії  
Усика В.С. щодо необхідності надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних лісових 
ділянок, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію голови постійної комісії Усика В.С. взяти до відома. 
2. Враховуючи розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 03.03.2016 р. № 98-р "Про передачу земельних ділянок", 
внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення "Про  надання згоди на 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
земельних лісових ділянок" та рекомендувати розглянути його першочергово 
і 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 № 8/3 

15 березня 2016 року       м. Чернівці 
 

Про план роботи Чернівецької  
обласної ради на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про план роботи Чернівецької 

обласної ради 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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