
 
У К Р А Ї Н А 

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

земельних відносин 
 

Протокол № 2 
засідання постійної комісії 

 
13 січня 2016 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. 
 
Запрошені: Чобан Юрій Іванович – в.о. 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 проект рішення „Про приведення обласного бюджету на 
2016 рік у відповідність до Закону України „Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” та інших законодавчих актів”. 

Інформує: Чобан Юрій Іванович - в.о.  директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

2. Про проект рішення „Про розгляд проекту рішення „Про 
внесення змін до рішення 34-ї сесії обласної ради VI скликання від 
29.09.2015 №160-34/15 „Про погодження клопотання щодо надання 



 2 
спеціального дозволу на користування надрами ТзОВ „Буденецький 
завод мінеральних вод” 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
 

1. Слухали: Про проект рішення „Про приведення обласного 
бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” та інших законодавчих актів”. 

Інформує: Чобан Юрій Іванович - в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

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

ради  проект рішення „Про приведення обласного бюджету на 2016 рік 
у відповідність до Закону України „Про Державний бюджет України на 
2016 рік” та інших законодавчих актів”. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
2. Слухали: Про проект рішення „Про розгляд проекту 

рішення „Про внесення змін до рішення 34-ї сесії обласної ради VI 
скликання від 29.09.2015 №160-34/15 „Про погодження клопотання 
щодо надання спеціального дозволу на користування надрами ТзОВ 
„Буденецький завод мінеральних вод”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
Виступили: Апосталюк І.В., Гаврилюк Ю.В., Заіц М.Д., 

Любимський В.О., Чернушка С.І., Чубрей С.В.  
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної 

ради  проект рішення „Про внесення змін до рішення 34-ї сесії обласної 
ради VI скликання від 29.09.2015 №160-34/15 „Про погодження 
клопотання щодо надання спеціального дозволу на користування 
надрами ТзОВ „Буденецький завод мінеральних вод”. 

3. Рекомендувати керівництву ТзОВ „Буденецький завод 
мінеральних вод” подати на чергове пленарне засідання сесії обласної 
ради копію документів, що підтверджують інвестиційні напрямки 
заявника щодо розвитку зазначеного підприємства.  
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
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 6 
 

13 січня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про приведення обласного 
бюджету на 2016 рік у 
відповідність до Закону України 
„Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” та інших 
законодавчих актів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Юрія 
Івановича щодо проекту рішення „Про приведення обласного бюджету на 
2016 рік у відповідність до Закону України „Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” та інших законодавчих актів”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

проект рішення „Про приведення обласного бюджету на 2016 рік у 
відповідність до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 
рік” та інших законодавчих актів”. 

 
 
 
 
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 7 
 

13 січня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд проекту рішення 
„Про внесення змін до рішення 
34-ї сесії обласної ради VI 
скликання від 29.09.2015 №160-
34/15 „Про погодження 
клопотання щодо надання 
спеціального дозволу на 
користування надрами ТзОВ 
„Буденецький завод 
мінеральних вод” 
 

Обговоривши та розглянувши інформацію щодо проекту рішення 
„Про розгляд проекту рішення „Про внесення змін до рішення 34-ї 
сесії обласної ради VI скликання від 29.09.2015 №160-34/15 „Про 
погодження клопотання щодо надання спеціального дозволу на 
користування надрами ТзОВ „Буденецький завод мінеральних вод”, 
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 рішення 34-ї сесії обласної ради 
VI скликання від 29.09.2015 №160-34/15 „Про погодження 
клопотання щодо надання спеціального дозволу на користування 
надрами ТзОВ „Буденецький завод мінеральних вод”. 

3. Рекомендувати керівництву ТзОВ „Буденецький завод 
мінеральних вод” подати на чергове пленарне засідання сесії обласної 
ради копію документів, що підтверджують інвестиційні напрямки заявника 
щодо розвитку зазначеного підприємства.  
 
 
Голова постійної комісії                                                                    С. Фочук 
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