
 
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 №27 
спільного засідання постійних комісій 

 
23 травня 2018 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: Дякова Анжела Анотолівна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації.  
 
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 внесення змін до обласного бюджету за 2018 рік. 
Інформує:. Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів облдержадміністрації. 
2. Про лист голови Нижньопетровецької сільської ради Сторожинецького 

району Чернівецької області щодо зсуву берегів на річці Малий Сірет. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
3. Про лист голови Чернівецької міської ради щодо будівництва локальних 

очисних споруд на ДП «Лужанський експериментальний завод».  
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про лист голови ініціативної групи Молодіжного крила Чернівецької 

області ПП «Об’єднання «Самопоміч» щодо врегулювання ситуації на 
Чернівецькій птахофабриці. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
5. Про лист голови Громадської ради при Чернівецькій обласній державній 

адміністрації щодо можливого будівництва верхньодністровських 
гідроелектростанцій. 
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Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
 
Слухали: 1. Про внесення змін до обласного бюджету за 2018 рік. 
Інформує:. Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

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

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 2. Про лист голови Нижньопетровецької сільської ради 

Сторожинецького району Чернівецької області щодо зсуву берегів на річці 
Малий Сірет. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заіц М.Д., Чубрей С.В., Гавриляк Ю. В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 3. Про лист голови Чернівецької міської ради щодо будівництва 

локальних очисних споруд на ДП «Лужанський експериментальний завод».  
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заіц М.Д., Апостолюк І.В., Гавриляк Ю. В. 
Вирішили: висновок комісії додається 

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 4. Про лист голови ініціативної групи Молодіжного крила 

Чернівецької області ПП «Об’єднання «Самопоміч» щодо врегулювання ситуації 
на Чернівецькій птахофабриці. 

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

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 
 
Слухали: 5. Про лист голови Громадської ради при Чернівецькій обласній 

державній адміністрації щодо можливого будівництва верхньодністровських 
гідроелектростанцій. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Любимський В.О., Заіц М.Д., Чубрей С.В., Гавриляк Ю. В. 
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 1/27 
 

23 травня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проект рішення «Про 

внесення змін до обласного бюджету 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 внесення змін до обласного бюджету 
на 2018 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 2/27 
 

23 травня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про лист голови 
Нижньопетровецької сільської 
ради Сторожинецького району 
Чернівецької області щодо зсуву 
берегів на річці Малий Сірет 

 
Заслухавши та обговоривши лист голови Нижньопетровецької 

сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області щодо зсуву 
берегів та призначення комісії з обстеження берегів на річці Малий Сірет, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Створити комісію з членів постійної комісії та представника 

Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області (за згодою), 
представника Дністровсько-Прутського басейного управління водних 
ресурсів (за згодою) з виїздом на місце 30.05.2018 о 11.00 год. для 
вивчення порушеного питання. 

 
 
 
 

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 3/27 
 

23 травня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про лист голови Чернівецької 
міської ради щодо будівництва 
локальних очисних споруд на ДП 
«Лужанський експериментальний 
завод» 

 
Обговоривши та розглянувши лист голови Чернівецької міської ради 

щодо будівництва локальних очисних споруд на ДП «Лужанський 
експериментальний завод», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Порушене питання зняти з розгляду як таке, що не належить до 

відання постійної комісії з питань охорони навколишнього природного 
середовища та природокористування. 
 
 
 
 
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 4/27 
 

23 травня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про лист голови ініціативної 
групи Молодіжного крила 
Чернівецької області ПП 
«Об’єднання «Самопоміч» щодо 
врегулювання ситуації на 
Чернівецькій птахофабриці 

 
Обговоривши та розглянувши лист голови ініціативної групи 

Молодіжного крила Чернівецької області ПП «Об’єднання «Самопоміч» 
щодо врегулювання ситуації на Чернівецькій птахофабриці, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити комісію з членів постійної комісії та представника 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (за 
згодою), представника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій 
області (за згодою) з виїздом на місце 30.05.2018 об 11.00 год. для 
вивчення порушеного питання, про що заздалегідь попередити керівництво 
ПРАТ «Чернівецька птахофабрика» та голову Волоківської сільської 
об’єднаної територіальної громади.  
 
 
 
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 5/27 
 

23 травня 2018 р. м. Чернівці 
 

Про лист голови Громадської ради 
при Чернівецькій обласній 
державній адміністрації щодо 
можливого будівництва 
верхньодністровських 
гідроелектростанцій 

 
Обговоривши та розглянувши лист голови Громадської ради при 

Чернівецькій обласній державній адміністрації щодо можливого 
будівництва верхньодністровських гідроелектростанцій, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Дане питання направити постійній комісії обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій для розгляду. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    С. Фочук 
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