
 
У К Р А Ї Н А 

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

Протокол № 3 
засідання постійної комісії 

 
25 лютого 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

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

Чубрей С.В. 
 
Запрошені: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 

екології та туризму; Сідляр ігор Анатолійович - директор Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі; Череватий Роман Іванович - заступник 
начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства.  

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 план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року. 
Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Депапртаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації. 
2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2016 рік. 
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Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Депапртаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації. 
3. Про затвердження Положення про обласний фонд охорони 

навколишнього природного середовища. 
Інформує: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 

екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації. 
4. Про затвердження Комплексної програми з охорони навкролишнього 

природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 
роки. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації. 

5. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів 
по ДП «Кіцманський ліс АПК» у відповідність до Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733. 

Інформує: Череватий Роман Іванович заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

6. Про вивчення питання щодо надання у користування мисливських 
угідь на території Чернівецької області на 15 років. 

Інформує: Череватий Роман Іванович заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

7. Про клопотання щодо погодження отримання надання спеціального 
дозволу на користування надрами ТОВ „ІНГАЗКО”. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
8. Про розгляд рішення Івано - Франківської обласної ради сьомого 

демократичного скликання «Про заборону погодження питання розміщення 
гідроелектростанції вздовж річки Дністер». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
9. Про інформацію Київського еколого-культурного центру м. Київ. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
10. Про інформацію міжвідомчої наради щодо реалізації змін до 

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, яка 
вібдулась 26 січня 2016 року у Державній службі геології та надр України. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
11. Про розгляд звернення Сумської обласної ради щодо недопущення 

звуження повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 
надрокористування. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
12. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 

 
1. Слухали: Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках 

Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
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Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Депапртаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації. 
Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради  проект рішення „Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

2. Слухали: Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік. 

Інформує: Сідляр Ігор Анатолійович – директор Депапртаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 
ради  проект рішення „Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

3. Слухали: Про затвердження Положення про обласний фонд 
охорони навколишнього природного середовища. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Гавриляк Ю. В., Заїц М.Д., Фочук С.Г., 
Чубрей С.В. 

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

ради  проект рішення „Про затвердження Положення про обласний фонд 
охорони навколишнього природного середовища. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

4. Слухали: Про затвердження Комплексної програми з охорони 
навкролишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
       2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 
ради  проект рішення „Про затвердження Комплексної програми охорони 
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навколишнього природного середовища „Екологія” у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

5. Слухали: Про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів по ДП «Кіцманський ліс АПК» у відповідність до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2007 року № 733. 

Інформує: Череватий Роман Іванович заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

Виступили: Любимський В.О., Гавриляк Ю.В., Фочук С.Г., Чубрей С.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проект рішення „Про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів по ДП „Кіцманський ліс АПК” у відповідність до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2007 року № 733”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

6. Слухали: Про вивчення питання щодо надання у користування 
мисливських угідь на території Чернівецької області на 15 років. 

Інформує: Череватий Роман Іванович заступник начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

Виступили: Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Любимський В.О., Фочук С.Г., 
Чубрей С.В. 

Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

7. Слухали: Про клопотання щодо погодження отримання надання 
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ „ІНГАЗКО”. 

Інформує: Хащук Василь Дмитрович – помічник голови обласної 
ради. 

Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г., Чубрей С.В. 
Вирішили:  
Рекомендувати сесії обласної ради погодити клопотання товариству з 

обмеженою відповідальністю „ІНГАЗКО” на отримання спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення 
нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку з 
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) на 
Красноїльському газовому родовищі, розташованого в смт. Красноїльськ 
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Сторожинецького району Чернівецької області, та внести на розгляд сесії 
обласної ради відповідний проект рішення, що додається. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

8. Слухали: Про розгляд рішення Івано - Франківської обласної ради 
сьомого демократичного скликання «Про заборону погодження питання 
розміщення гідроелектростанції вздовж річки Дністер». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: Рекомендувати сесії обласної ради підтримати звернення 

Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання про 
заборону погодження питання розміщення гідроелектростанції вздовж ріки 
Дністер та надіслати його за належністю. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
9. Слухали: Про інформацію Київського еколого-культурного центру м. 

Київ. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Любимський В.О., Чубрей С.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

10. Слухали: Про інформацію міжвідомчої наради щодо реалізації змін 
до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, яка 
вібдулась 26 січня 2016 року у Державній службі геології та надр України. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Заїц М.Д., Любимський В.О., Хащук В.Д., Чубрей С.В. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

11. Слухали: Про розгляд звернення Сумської обласної ради щодо 
недопущення звуження повноважень органів місцевого самоврядування у 
сфері надрокористування. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Любимський В.О., Хащук В.Д., 

Чубрей С.В. 
Вирішили:  

Рекомендувати сесії обласної ради підтримати звернення Сумської 
обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо недопущення обмеження повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері надрокористування та надіслати його за 
належністю. 
(висновок комісії додається) 
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Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

12. Слухали: Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили:  
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проект рішення „Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 
рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Різне: Інформує голова постійної комісії Фочук Світлана Георгіївна 

щодо листа з Державної служби геології та надр України від 02.02.2016 
№1413/13/12-16 щодо погодження видачі ТзОВ „Буденецький завод 
мінеральних вод” спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мінеральних вод Буденецького родовища свердловина № 3мв.  

Виступили: Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Любимський В.О., Хащук В.Д., 
Чубрей С.В. 

Вирішили: юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради 
вивчити подані матеріали Державної служби геології та надр України для 
усунення недоліків. 
 
 
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 1/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про план заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області 
на період до 2020 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Сідляра 
Ігоря Анатолійовича щодо проекту рішення „Про план заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області 
на період до 2020 року”, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про план заходів з реалізації у 2015-
2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року”. 
 
 
 
 
 
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 2/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 
рік. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Сідляра 
Ігоря Анатолійовича щодо проекту рішення „Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 
рік”, постійна комісія 
  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області 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 3/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про затвердження Положення 
про обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації 
Когутяк Ярослав Миронович щодо проекту рішення „Про затвердження 
Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
     2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 
обласної ради  проект рішення „Про затвердження Положення про 
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища”. 
 
 
 
 
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 4/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про затвердження Комплексної 
програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища „Екологія” у 
Чернівецькій області на 2016-
2018 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації 
Когутяк Ярослав Миронович щодо проекту рішення „Про 
затвердження Комплексної програми охорони навколишнього 
природного середовища „Екологія” у Чернівецькій області на 2016-
2018 роки”, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
     2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 
обласної ради  проект рішення „Про затвердження Комплексної 
програми охорони навколишнього природного середовища „Екологія” 
у Чернівецькій області на 2016-2018 роки”. 
 
 
 
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 5/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 

Про погодження клопотання щодо 
приведення існуючого поділу лісів 
по ДП «Кіцманський ліс АПК» у 
відповідність до Порядку поділу 
лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових 
ділянок, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року № 
733 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
обласного управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
облдержадміністрації - Череватого Романа Івановича щодо проекту 
рішення „Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 
лісів по ДП „Кіцманський ліс АПК” у відповідність до Порядку поділу 
лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 
року № 733”, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення „Про погодження клопотання щодо 
приведення існуючого поділу лісів по ДП „Кіцманський ліс АПК” у 
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2007 року № 733”. 
 
 
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 6 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про вивчення питання щодо 
надання у користування 
мисливських угідь на території 
Чернівецької області на 15 років 
 

Обговоривши інформацію заступника начальника обласного 
управління лісового та мисливського господарства Чернівецької 
облдержадміністрації Череватого Романа Івановича та враховуючи 
пропозиції членів комісії, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

 
 
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 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання ТОВ 
„ІНГАЗКО” щодо погодження 
отримання спеціального дозволу 
на користування надрами  
 

Обговоривши та розглянувши інформацію про клопотання Державної 
служби геології та нард України щодо погодження отримання 
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ „ІНГАЗКО” з 
метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку з 
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовищ), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати сесії обласної ради погодити клопотання 

товариству з обмеженою відповідальністю „ІНГАЗКО” на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову 
розробку з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова 
розробка родовищ) на Красноїльському газовому родовищі, 
розташованого в смт. Красноїльськ Сторожинецького району 
Чернівецької області, та внести на розгляд сесії обласної ради 
відповідний проект рішення, що додається. 
 
 
 
 
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 8 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд рішення Івано-
Франківської обласної ради 
сьомого демократичного 
скликання „Про заборону 
погодження питання 
розміщення гідроелектростанції 
вздовж ріки Дністер” 
 

Заслухавши та обговоривши рішення Івано-Франківської обласної 
ради сьомого демократичного скликання „Про заборону погодження 
питання розміщення гідроелектростанції вздовж річки Дністер”, 
постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати сесії обласної ради підтримати звернення Івано-
Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання про 
заборону погодження питання розміщення гідроелектростанції 
вздовж ріки Дністер та надіслати його за належністю. 
 
 
 
 
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 9/3 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про інформацію Київського 
еколого-культурного центру 
м. Київ 

 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної 

комісії Фочук Світлани Георгіївни щодо листа від Київського 
еколого-культурного центру м. Київ, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
 
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 10 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про інформацію міжвідомчої 
наради Державної служи 
геології та надр України від 
26.01.2016 

 
 
Обговоривши інформацію голови постійної комісії Фочук Світлани 

Георгіївни щодо міжвідомчої наради з реалізації змін до Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами, яка відбулась 26 січня 2016 
у Державній служби геології та надр України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    С. Фочук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 11 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд звернення Сумської обласної 
ради до Президента України, Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення обмеження 
повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері 
надрокористування 

 
 
Розглянувши та обговоривши звернення Сумської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо недопущення обмеження повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері надрокористування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати сесії обласної ради підтримати звернення Сумської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо недопущення обмеження повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері надрокористування та надіслати його 
за належністю. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    С. Фочук 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 12 
 

25 лютого 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Фочук Світлани Георгіївни щодо проекту рішення „Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2016 рік”, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення „Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2016 рік”. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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