
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 1 
засідання постійної комісії 

 
23 грудня 2015 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський В.О., Чубрей 

С.В. 
Відсутні:  
 
Запрошені: Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації (присутній Дякова А.А. - заступник  
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації). 

 
Обговорення порядку денного роботи засідання постійної комісії. 
Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради Фочук 

С.Г. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії за основу і 
в цілому.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
3. Про обласний бюджет на 2016 рік. 
Інформує: Чобан Юрій Іванович - в.о.  директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
4. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2016 рік. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
5. Про надання спеціального дозвілу на користування надрами КП 

«Сторожинецьке житлово-комунальне господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 

 
1. Слухали: Про обрання секретаря голови постійної комісії. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Чубрей С.В. 
Вирішили: Обрати секретарем голови постійної комісії обласної 

ради з питань охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування Апосталюка Івана Васильовича. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
2. Слухали: Про обласний бюджет на 2016 рік. 
Інформує: Дякова А.А. - заступник  директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Чубрей С.В., Заіц М.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 2016 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
3. Слухали: Про план роботи постійної комісії обласної ради на 

2016 рік. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Чубрей С.В., Апосталюк І.В., Заіц М.Д. 
Вирішили:  
1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування на 2016 
рік.  

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
4. Слухали: Про надання спеціального дозвілу на користування 

надрами КП «Сторожинецьке житлово-комунальне господарство». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Чубрей С.В., Апосталюк І.В., Заіц М.Д. 
Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання 

надр у користування комунальному підприємству. „Сторожинецьке 
житлово-комунальне господарство” з метою геологічного вивчення у 
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тому числі дослідно-промислової розробки ділянки Сторожинецького 
родовища підземних прісних вод (міський водозабір) свердловина №1-8 
та колодязь 4-а, розташованого в м. Сторожинець та внести на розгляд 
сесії обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
5. Слухали:  Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гаврилюк Ю.В., Чубрей С.В. 
Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії обласної 

ради з питань охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування Любимського Василя Олексійовича. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Різне: 

Слухали: Пропозицію Фочук С.Г., Любимського В.О. щодо 
проекту рішення „Про внесення змін до рішення 34-ї сесії обласної ради 
VІ скликання від 29.09.2015 №160-34/15 „Про погодження клопотання 
щодо надання спеціального дозволу на користування надрами 
товариству з обмеженою відповідальністю „Буденецький завод 
мінеральних вод”. 

Виступили: Гаврилюк Ю.В., Апосталюк І.В., Заіц М.Д., Любимський 
В.О., Криган Є.М., Єлєніч М.О. 

Вирішили:  
1. Повернутися до розгляду зазначеного питання на черговому засіданні 

постійної комісії. 
2. Провести виїзне засідання постійної комісії в с. Буденець 

Сторожинецького району Чернівецької області 
 
 
 

Голова постійної комісії С. Фочук 
 

 
Секретар постійної комісії І. Апосталюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

ВИСНОВОК 1 
 

23 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про обрання заступника голови 
постійної комісії 
 

Розглянувши та обговоривши кандидатуру заступника голови 
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з 

питань охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування Любимського Василя Олексійовича. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

ВИСНОВОК 2 
 

23 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про обрання секретаря 
постійної комісії 
 

Розглянувши та обговоривши кандидатуру секретаря постійної комісії 
обласної ради з питань охорони навколишнього природного 
середовища та природокористування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати секретарем голови постійної комісії обласної ради з 

питань охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування Апосталюка Івана Васильовича. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

ВИСНОВОК 3 
 

23 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 
 

Про обласний бюджет на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Дякову Анжелу 
Анатоліївну про проект рішення „Про обласний бюджет на 2016 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 обласний бюджет на 2016 рік”. 
 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

ВИСНОВОК 4 
 

23 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради на 2016 рік 
 

Розглянувши та обговоривши проект плану роботи постійної комісії 
з питань охорони навколишнього середовища, природокористування та 
земельних відносин на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування на 2016 рік.  
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування  
 

ВИСНОВОК 5 
 

23 грудня 2015 р. м. Чернівці 
 

Про погодження надання надр у  
користування комунальному  
підприємству „Сторожинецьке  
житлово-комунальне господарство” 
 

Розглянувши та обговоривши звернення КП „Сторожинецьке 
житлово-комунальне господарство” щодо надання спеціального дозволу на 
користування надр з метою геологічного вивчення у т.ч. дослідно-
промислової розробки Сторожинецького родовища підземних прісних вод 
(міський водозабір), та відповідно до п.п.5,9 Постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Порядку надання спеціального дозволу на 
користування надрами” від 30.05.2011 №615, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати сесії обласної ради погодити надання надр у 
користування комунальному підприємству. „Сторожинецьке житлово-
комунальне господарство” з метою геологічного вивчення у тому числі 
дослідно-промислової розробки ділянки Сторожинецького родовища 
підземних прісних вод (міський водозабір) свердловина №1-8 та 
колодязь 4-а для господарсько-питного забезпечення, розташованого 
в м. Сторожинець Чернівецької області, та внести на розгляд сесії 
обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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