
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
Протокол №23 

засідання постійної комісії 
8 листопадая 2017 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В., Чубрей С.В. 
Відсутні: Заіц М.Д., Любимський В.О. 
Запорошені та присутні: 
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації (Чобан Юрій Іванович – заступник директора 
Департаменту фінансів облдержадміністрації), Марчук Христина 
Василівна – начальник відділу з питань містобудівного кадастру та 
регіонального розвитку облдержадміністрації, Білоконь Микола 
Васильович –начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації  

 
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 з доповненням за пропозицією депутата обласної ради, члена 
постійної комісії Апостолюка І.В.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує:. Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
2. Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року. 
Інформує:. Подорожний Віктор Аксентійович – в.о. директора 

Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації. 
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3. Про затвердження Комплексної програми з охорони навколишнього 

природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 
роки (нова редакція). 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

4. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2017 році. 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

5. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2017. 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

 
6 листопада 2017 року спільне засідання постійних комісії в малому 

залі облдержадміністрації  
 
Слухали: 1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує:. Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
Виступили:  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 2. Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 

розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
Інформує:. Подорожний Віктор Аксентійович – в.о. директора 

Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації. 
Виступили:  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
Комісія не закрита та перенесена на 8 листопада на 9.30 год. в 

каб.242  
 
Слухали: 3. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів 

для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2017 році. 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Виступили: Фочук С.Г.,  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
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Слухали: 4. Про затвердження Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки (нова редакція). 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Виступили: Фочук С.Г.  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2017. 

Інформує:. Білоконь Микола Васильович – начальник управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Виступили: Фочук С.Г.,  
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 
 

Голова постійної комісії      С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК 4/23 
 

8 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про затвердження Комплексної 
програми з охорони навколишнього 
природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2016-2018 
роки (нова редакція) 

 
Заслухавши та обговоривши проект рішення «Про затвердження 

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)», 
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 з 
охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2016-2018 роки (нова редакція)». 

 
 
 
 

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 3/23 
 

8 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища в 2017 році 

 
Заслухавши та обговоривши проект рішення «Про внесення змін до 

Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2017 році», 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 внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 році». 

 
 
 
 

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 5/23 
 

8 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2017 році 
за рахунок залишку коштів станом 
на 01.01.2017 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 2017 році за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2017», 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 Перелік природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2017 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2017». 

 
 
 
 

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 1/23 
 

6 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 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 внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік». 

 
 
 
 

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 2/23 
 

6 листопада 2017 р. м. Чернівці 
 

Про План заходів з реалізації у  
2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

План заходів з реалізації у 2018-2020 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 2018-2020 
роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року». 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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