
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
Протокол №24 

 
засідання постійної комісії 

7 грудня 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., Заіц М.Д., Любимський В.О.,        

Чубрей С.В. 
Запорошені та присутні: 
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації (присутній Чобан Юрій Іванович – заступник 
директора Департаменту фінансів облдержадміністрації), Білоконь Микола 
Васильович – начальник управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації (присутній Авраам Михайло Михайлович).  

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

С.Г. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії. 
Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

 
1. Про внесення змін до Переліку 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 

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

фінансів облдержадміністрації. 
3. Про розгляд заяви Генерального консульства Турецької республіки 

щодо звернення ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод». 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
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Слухали: 1. Про внесення змін до Переліку 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: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
Інформує:. Чобан Юрій Іванович – заступник директора 

Департаменту фінансів облдержадміністрації. 
Виступили: Любимський В.О., Фочук С.Г. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 3. Про розгляд заяви Генерального консульства Турецької 

республіки та лист Чернівецької обласної державної адміністрації щодо 
надання гірничого відводу ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод». 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заіц М.Д., Любимський 

В.О., Чубрей С.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування:  за – 4, проти – 1, утримався – 1 рішення прийнято  
 
Різне: 
Інформує: Любимський Василь Олексійович - заступник голови 

постійної комісії.  
Про питання законної діяльності ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий 

завод», який знаходиться в с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької 
області.  

Виступили: Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заіц М.Д., Фочук С.Г., 
Чубрей С.В., Чернушка С.І. 

Вирішили: Направити листи до Управління Держпраці у Чернівецькій 
області, Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління ДФС у Чернівецькій області та Головного управління 
Національної поліції в Чернівецькій області щодо перевірки законної 
діяльності ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод», що знаходиться в  
с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області.  
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно. 

 
 

Голова постійної комісії      С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апостолюк 
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7 грудня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до Переліку 
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 проект рішення «Про внесення змін до 

Переліку 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 внесення змін до Переліку 
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 
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 ВИСНОВОК 2/24 
 

7 грудня 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 
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 ВИСНОВОК 3/24 
 

7 грудня 2017 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд заяви Генерального  
консульства Турецької республіки  
щодо звернення ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» та  
лист Чернівецької обласної державної адміністрації  

 
 
Обговоривши та розглянувши заяв Генерального консульства Турецької 

республіки та лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 
06.12.2017 №01.27-16/6444 щодо надання гірничого відводу ПрАТ 
«Мамалигівський гіпсовий завод», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести зміни в п.1 проекту рішення «Про відмову надання гірничого 

відводу ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» виклавши його в наступній 
редакції: Погодити ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» надання 
гірничого відводу на видобування гіпсів, придатних для виробництва 
гіпсового в’яжучого марки Г-5 Мамалигівського родовища гіпсу, 
розташованого в 0,5 км від північної околиці с. Мамалига Новоселицького 
району Чернівецької області, у зв’язку із цим назву проекту рішення «Про 
відмову надання гірничого відводу ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» 
викласти в такій редакції «Про надання гірничого відводу ПрАТ 
«Мамалигівський гіпсовий завод».   

 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       С. Фочук 
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