
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування  
 

П Р О Т О К О Л №25 
засідання постійної комісії 

 
19 березня 2018 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

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

облдержадміністрації, Пилип*юк Володимир Миколайович – начальник 
відділу обласного управління лісового та мисливського господарства, Білоконь 
Микола Васильович – начальник управління екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації, Кілінська Клавдія Йосипівна – професор зав 
кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

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

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

 
Порядок денний:  

 
1. Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань та 

другорядних лісових матеріалів на 2018 рік. 
Інформує: Пилипюк Володимир Миколайович – начальник відділу 

обласного управління лісового та мисливського господарства. 
2. Про ліміти заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин на 

2018 рік. 
Інформує: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології 

та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 
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3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 рік. 
Інформує: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології 

та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 
4. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2018 рік. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови постійної 

комісії. 
5. Про виконання обласного бюджету за 2017 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
6. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та 

ПДВ на імпорт обладнання для переробки лісодеревини. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови постійної 

комісії. 
 

 
Слухали: 1. Про ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань та 

другорядних лісових матеріалів на 2018 рік. 
Інформує: Пилипюк Володимир Миколайович – начальник відділу 

обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 2. Про ліміти заготівлі лікарської сировини дикорослих видів 

рослин на 2018 рік. 
Інформує: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології 

та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 рік. 
Інформує: Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології 

та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 4. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2018 рік. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови постійної 

комісії. 
Виступили: Любимський В.О. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
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Слухали: 5. Про виконання обласного бюджету на 2018 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації  
Виступили: Любимський В.О., Апостолюк І.В., Гавриляк Ю.В 
Вирішили:  

Результати голосування: 3- «за», 1 – «утримався »рішення не прийнято  
 
Слухали: 6. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відміни 

мита та ПДВ на імпорт обладнання для переробки лісодеревини. 
Інформує: Любимський Василь Олексійович – заступник голови постійної 

комісії. 
Виступили: Гавриляк Ю.В., Чубрей С.В., Апостолюк І.В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 

Різне: За пропозицією заступника голови постійної комісії Любимського 
В.О. обговорити звернення Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича щодо питання науково-дослідної тематики кафедри соціальної 
географії та рекреаційного природокористування, а саме клопотання про 
фінансування проекту господарсько-договірної теми «Геоекологічні засади 
створення білатеральних природоохоронних територій у транскордонному регіоні 
України та Румунії». 

Виступили: Гавриляк Ю.В., Чубрей С.В., Апостолюк І.В., Білоконь М.В., 
Кілінська К.Й. 

Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
 
 
 
Заступник Голови постійної комісії     В. Любимський 
 
 
 
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   /25 
 

19 березня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 2017 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

виконання обласного бюджету за 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 виконання обласного 
бюджету за 2017 рік». 

 
 
 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК    /25 
 

19 березня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про ліміти заготівлі продукції 
побічних лісових користувань та 
другорядних лісових матеріалів на 
2018 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту рішення «Про 

ліміти заготівлі продукції побічних лісових користувань та другорядних 
лісових матеріалів на 2018 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 ліміти заготівлі продукції побічних 
лісових користувань та другорядних лісових матеріалів на 2018 рік». 

 
 
 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК     /25 
 

19 березня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про ліміти заготівлі лікарської 
сировини дикорослих видів рослин 
на 2018 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації - 
Білоконя Миколи Васильовича щодо проекту рішення «Про ліміти 
заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2018 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 ліміти заготівлі лікарської сировини 
дикорослих видів рослин на 2018 рік» 

 
 
 
 

Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК     /25 
 

19 березняя 2018 р. м. Чернівці 
 

Про Перелік природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища в 2018 році  
 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення «Про Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2018 році», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 

проект рішення «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування 
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 
році». 
 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК    /25 
 

19 березня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради на 2018 рік 
 

Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії з 
питань охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 
навколишнього природного середовища та природокористування на 2018 
рік (додається).  
 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 5/25 
 

19 березняя 2018 р. м. Чернівці 
 

Про звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо відміни мита та ПДВ на 
імпорт обладнання для переробки 
лісодеревини 
 

 
Обговоривши та розглянувши проект рішення «Про звернення до 

Кабінету Міністрів України щодо відміни мита та ПДВ на імпорт 
обладнання для переробки лісодеревини», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради 
проект рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
відміни мита та ПДВ на імпорт обладнання для переробки лісодеревини». 
 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

ВИСНОВОК 6/25 
 

19 березняя 2018 р. м. Чернівці 
 

Про звернення Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича щодо фінансування проекту 
господарсько-договірної теми 
«Геоекологічні засади створення 
білатеральних природоохоронних 
територій у транскордонному регіоні 
України та Румунії»  
 

 
Обговоривши та розглянувши звернення Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича щодо питання 
науково-дослідної тематики кафедри соціальної географії та рекреаційного 
природокористування, а саме клопотання про фінансування проекту 
господарсько-договірної теми «Геоекологічні засади створення 
білатеральних природоохоронних територій у транскордонному регіоні 
України та Румунії», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати Управлянню екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації вивчити та розглянути дане питання щодо 
фінансування за рахунок залишку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища за 2017 рік та подати на розгляд постійної комісії з подальшим 
його винесенням на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
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