
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування, паливно-енергетичного 

комплексу та надзвичайних ситуацій  
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання постійної комісії 
15.01 2021 р. м. Чернівці 
Загальний склад постійної комісії 5 депутатів 
 
Присутні:  
Ярослав БАРТОШ – голова постійної комісії, 
Члени комісії: 
Сергій КАПІЦЬКИЙ, Ілля КОСОВАН, Аурел РОШКА 
Відсутні: Микола КОВАЛЬ 
 
Порядок денний засідання комісії:  
Порядок денний:  
1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – голова постійної комісії. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – голова постійної комісії 
3. Про план роботи постійної комісії на 2021 рік. 
Інформує: – Бартош Ярослав Михайлович голова постійної комісії 
Слухали: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – голова постійної комісії. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
Слухали: 2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – голова постійної комісії 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
Слухали: 2. Про план роботи постійної комісії на 2021 рік. 
Інформує: – Бартош Ярослав Михайлович голова постійної комісії 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії       Сергій КАПІЦЬКИЙ 
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 ВИСНОВОК 1/2 
 

15 січня 2020 р. м. Чернівці 
 
Про обрання заступника голови 
постійної комісії 
 
 

Обговоривши кандидатуру заступника голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони навколишнього природного 
середовища, природокористування, паливно-енергетичного комплексу та 
надзвичайних ситуацій, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування, паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних 
ситуацій Миколу КОВАЛЯ. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 
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 ВИСНОВОК 2/2 
 

15 січня 2020 р. м. Чернівці 
 
Про секретаря заступника голови 
постійної комісії 
 
 

Обговоривши кандидатуру секретаря голови постійної комісії обласної 
ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування, паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних 
ситуацій, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати секретарем голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування, паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних 
ситуацій Сергія КАПІЦЬКОГО. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 

природного середовища, природокористування, 
паливно-енергетичого комплексу та надзвичайних 

ситацій  
 

 ВИСНОВОК 3/2 
 

15 січня 2020 р. м. Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
на 2021 рік 
 

Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії з питань 
охорони навколишнього природного середовища, природокористування, 
паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій на 2021 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування, паливно-
енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій на 2021 рік. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 
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