
У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, агропромислового розвитку 
_______________ та земельних відносин_______________

ПРОТОКОЛ № 6
10 вересня 2021 року м. Чернівці

Присутні:
члени комісії: Василь ГОНЧАР, Борис КОЛІСНИК, Ярослав І НЕП ТУР. 

Запрошені: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА

Головує: Василь ГОНЧАР -  голова постійної комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволів на 
укладання договорів сервітуту на користування земельними ділянками 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

Інформує: Василь ГОНЧАР

2. Про розгляд звернень територіальних громад Чернівецької 
області щодо передачі з державної у комунальну власність територіальних 
громад земельні ділянки лісогосподарського призначення.

Інформує: Василь ГОНЧАР

3. Про розгляд звернення обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо надання дозволу 
на встановлення на території медичного закладу Каплички за адресою вул. 
Головна, 137, м. Чернівці.

Інформує: Василь ГОНЧАР

4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної



програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області 
на 2017-2022 роки».

Інформує: Василь ГОНЧАР,

5. Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області щодо внесення змін до рішення 
сесії Чернівецької обласної ради від 21.09.2016 №191-7/16.

Інформує: Василь ГОНЧАР

6. Про розгляд звернення ДП «Молодий буковинець -  Преса» щодо 
внесення змін в рішення сесії Чернівецької обласної ради від 16.05.2017 № 
65-13/17, а саме внести код виду земельного сервітуту.

Інформує: Василь ГОНЧАР

7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення «Про хід виконання Комплексної програми 
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році».

Інформує: Василь ГОНЧАР

8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 31-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19».

Інформує: Василь ГОНЧАР
9. Про розгляд звернення Чернівецького обласного управління

лісового та мисливського господарства щодо сприяння у вирішенні питання
пошуку та виділення на території області земель придатних для заліснення.

Інформує: Василь ГОНЧАР

10. Про розгляд рішення Івано-Франківської обласної ради від
09.07.2021 №166-7/2021 «Про звернення обласної ради щодо недопущення 
підвищення податкового навантаження на сільськогосподарських 
товаровиробників».

Інформує: Василь ГОНЧАР

11. Про розгляд звернення Буковинського державного медичного 
університету щодо надання дозволу на оренду земельної ділянки площею 
0,07 га, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 терміном 
на 49 років для будівництва навчально-лікувального корпусу.

Інформує: Василь ГОНЧАР

12. Про розгляд звернення ФОП Чоботар Василь Іванович щодо 
надання в оренду земельної ділянки площею 0,5838га, кадастровий номер



7310136300:08:001:0206 яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Мусоргського, 2, згідно рішення сесії Чернівецької обласної ради №25-12/17 
від 24.03.2017.

Інформує: Василь ГОНЧАР

13. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2021 рік».

Інформує: Василь ГОНЧАР

14. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік».

Інформує: Василь ГОНЧАР

15. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки».

Інформує: Василь ГОНЧАР

16. Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області щодо передачі земельної ділянки 
у комунальну власність Карапчівської територіальної громади.

Інформує: Василь ГОНЧАР

1. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволів на укладання 

договорів сервітуту на користування земельними ділянками спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання дозволів на 
укладання договорів сервітуту на користування земельними ділянками 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» для 
розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За —  3, проти -  0, утрималися -  0.

2. Слухали:
Про розгляд звернень територіальних громад Чернівецької області щодо 

передачі з державної у комунальну власність територіальних громад земельні 
ділянки лісогосподарського призначення.



Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

1. Звернення територіальних громад Чернівецької області щодо 
передачі з державної у комунальну власність територіальних громад земель 
лісогосподарського призначення, взяти до відома.

2. У відповідності до статті ЗО Лісового кодексу України до 
повноважень обласних рад належить передача у власність, надання у 
користування земельних лісових ділянок на землях спільної власності 
відповідних територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють 
право користування ними.

3. У відповідності до статті 27 Лісового кодексу України вилучення 
та передача лісових земель з державної власності у інші форми власності 
належить до повноважень Кабінету Міністрів України.

Голосували: За — 3, проти —  0, утрималися —  0.

3. Слухали:
Про розгляд звернення обласного комунального некомерційного 

підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щодо надання дозволу 
на встановлення на території медичного закладу Каплички за адресою вул. 
Головна, 137, м. Чернівці.

Вист упили: Василь Гончар
Виріш или:

Відмовити у наданні обласному комунальному некомерційному 
підприємству «Чернівецька обласна клінічна лікарня» дозволу на 
встановлення на території медичного закладу Каплички за адресою вул. 
Головна, 137, м. Чернівці та повернутися до розгляду даного питання після 
надання всіх відповідних документів.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.

4. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною

адміністрацією проекту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної 
програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області 
на 2017-2022 роки».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної 
програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області 
на 2017-2022 роки» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.



5. Слухали:
Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради Чернівецького 

району Чернівецької області щодо внесення змін до рішення сесії 
Чернівецької обласної ради від 21.09.2016 №191-7/16.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Звернення Карапчівської сільської ради Чернівецького району 
Чернівецької області щодо внесення змін до рішення Чернівецької обласної 
ради від 21.09.2016 №191-7/16 взяти до відома.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися —  0.

6. Слухали:
Про розгляд звернення ДП «Молодий буковинець -  Преса» щодо 

внесення змін в рішення сесії Чернівецької обласної ради від 16.05.2017 № 
65-13/17, а саме внести код виду земельного сервітуту.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

1. Погодити внесення змін в рішення сесії Чернівецької обласної 
ради від 16.05.2017 № 65-13/17, а саме внести код виду земельного сервітуту.

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради.

Голосували: За —  3, проти —  0, утрималися —  0.

7. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною

адміністрацією проекту рішення «Про хід виконання Комплексної програми 
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Рекомендувати внесений проект рішення Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією «Про хід виконання Комплексної програми 
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році» для розгляду на сесії обласної 
ради.

Голосували: За —  3, проти —  0, утрималися -  0.

8. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 31 -ї сесії 

Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19».
Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:



Рекомендувати внесений проект рішення «Про внесення змін до рішення 
31-ї сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78- 
31/19» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися —  0.
9. Слухали:

Про розгляд звернення Чернівецького обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо сприяння у вирішенні питання пошуку та 
виділення на території області земель придатних для заліснення.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

На виконання Указу Президента України від 07.06.2021 №228/2021 "Про 
деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів" доручити юридичному 
відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради підготувати 
звернення до Чернівецької обласної державної адміністрації, головного 
управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, голів територіальних 
громад щодо виділення земель які не використовуються для ведення 
сільського господарства (само заліснених, без власних) для їх послідуючого 
заліснення.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.

10. Слухали:
Про розгляд рішення Івано-Франківської обласної ради від 09.07.2021 

№166-7/2021 «Про звернення обласної ради щодо недопущення підвищення 
податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Інформацію Івано-Франківської обласної ради від 09.07.2021 №166- 
7/2021 «Про звернення обласної ради щодо недопущення підвищення 
податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників» 
взяти до відома.

Голосували: За —  3, проти — 0, утрималися —  0.

11. Слухали:
Про розгляд звернення Буковинського державного медичного 

університету щодо надання дозволу на оренду земельної ділянки площею 
0,07 га, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 терміном 
на 49 років для будівництва навчально-лікувального корпусу.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання комісії.



2. Заслухати на черговому засіданні комісії представників від 

ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" та Буковинського 
державного медичного університету.

Голосували: За — 3, проти -  0, утрималися — 0.

12. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Чоботар Василь Іванович щодо надання в 

оренду земельної ділянки площею 0,5838га, кадастровий номер 
7310136300:08:001:0206 яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Мусоргського, 2, згідно рішення сесії Чернівецької обласної ради №25-12/17 
від 24.03.2017.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

1. Погодити ФОП Чоботар Василю Івановичу надання в оренду 
земельної ділянки площею 0,5838га, кадастровий номер 
7310136300:08:001:0206 яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Мусоргського, 2.

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради.

Голосували: За -  3, проти — 0, утрималися -  0.

13. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною

адміністрацією проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2021 рік».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.

14. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною

адміністрацією проекту рішення «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік» для розгляду на сесії 
обласної ради.

Голосували: За —  3, проти —  0, утрималися —  0.
15. Слухали:

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки».

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За — 3, проти -  0, утрималися —  0.

16. Слухали:
Про розгляд звернення Карапчівської сільської ради Чернівецького 

району Чернівецької області щодо передачі земельної ділянки у комунальну 
власність Карапчівської територіальної громади.

Вист упили: Василь ГОНЧАР
Виріш или:

Відмовити у наданні дозволу Карапчівській сільській раді Чернівецького 
району Чернівецької області у передачі в комунальну власність 
Карапчівської територіальної громади земельну ділянку за адресою: 
Чернівецька область, Глибоцький район, с. Карапчів, вул. Паркова 1, площею 
10.2375га (кадастровий номер 7321082400:01:002:0042).

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР

• *_» •• •. ••• Секретар постійної комісії Борис КОЛІСНИК



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 липня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ДП «Молодий 
буковинець -  Преса» щодо внесення 
змін в рішення сесії Чернівецької 
обласної ради від 16.05.2017 № 65-13/17, 
а саме внести код виду земельного 
сервітуту

Розглянувши та обговоривши звернення ДП «Молодий буковинець -  
Преса» від 29.06.2021 щодо внесення змін в рішення сесії Чернівецької 
обласної ради від 16.05.2017 № 65-13/17, а саме внести код виду земельного 
сервітуту, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Погодити внесення змін в рішенні сесії Чернівецької обласної 
ради від 16.05.2017 № 65-13/17, а саме внести код виду земельного сервітуту.

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про хід виконання 
Комплексної програми «Власний дім» 
на 2016-2020 роки у 2020 році»

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення «Про хід виконання Комплексної 
програми «Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією «Про хід виконання Комплексної програми 
«Власний дім» на 2016-2020 роки у 2020 році» для розгляду на сесії обласної 
ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



і
У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 31-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VII скликання 
від 28.05.2019 №78-31/19»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про внесення змін до 
рішення 31-ї сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 
№78-31/19», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про внесення змін до рішення 
31-ї сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78- 
31/19» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо 
сприяння у вирішенні питання пошуку та 
виділення на території області земель 
придатних для заліснення

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського господарства щодо сприяння у 
вирішенні питання пошуку та виділення на території області земель 
придатних для заліснення від 27.07.2021 №07-23/767, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

На виконання Указу Президента України від 07.06.2021 №228/2021 "Про 
деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів" доручити юридичному 
відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради підготувати 
звернення до Чернівецької обласної державної адміністрації, головного 
управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, голів територіальних 
громад щодо виділення земель які не використовуються для ведення 
сільського господарства (само заліснених, без власних) для їх послідуючого 
заліснення.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд проекту рішення «Про 
надання дозволів на укладання договорів 
сервітуту на користування земельними 
ділянками спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про надання дозволів на 
укладання договорів сервітуту на користування земельними ділянками 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», постійна 
комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання дозволів на 
укладання договорів сервітуту на користування земельними ділянками 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» для 
розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд звернень територіальних 
громад Чернівецької області щодо 
передачі з державної у комунальну 
власність територіальних громад 
земельні ділянки лісогосподарського 
призначення

Розглянувши та обговоривши звернення Кам’янської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області від 17.05.2021 №367, Чагорської 
сільської ради Чернівецького району Чернівецької області від 09.06.2021 
№752, Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької 
області від 01.07.2021 №1944, Новоселицької міської ради Чернівецького 
району Чернівецької області від 04.08.2021 №1049, Чудейської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області від 26.04.2021 №03-16/349 щодо 
передачі з державної у комунальну власність територіальних громад земельні 
ділянки лісогосподарського призначення, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Звернення територіальних громад Чернівецької області щодо 
передачі з державної у комунальну власність територіальних громад земель 
лісогосподарського призначення, взяти до відома.

2. У відповідності до статті ЗО Лісового кодексу України до 
повноважень обласних рад належить передача у власність, надання у 
користування земельних лісових ділянок на землях спільної власності



відповідних територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють 
право користування ними.

3. У відповідності до статті 27 Лісового кодексу України вилучення 
та передача лісових земель з державної власності у інші форми власності 
належить до повноважень Кабінету Міністрів України.

П  • о  м • •••Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення обласного
комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна
клінічна лікарня» щодо надання

•••дозволу на встановлення на території 
медичного закладу Каплички за 
адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці

Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» від 
10.06.2021 №2129 щодо надання дозволу на встановлення на території 
медичного закладу Каплички за адресою вул. Головна, 137, м. Чернівці, 
постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Відмовити у наданні обласному комунальному некомерційному 
підприємству «Чернівецька обласна клінічна лікарня» дозволу на 
встановлення на території медичного закладу Каплички за адресою вул. 
Головна, 137, м. Чернівці та повернутися до розгляду даного питання після 
надання всіх відповідних документів.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про виконання у 
2020 році Комплексної програми 
підтримки розвитку сільського 
господарства Чернівецької області на 
2017-2022 роки»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про виконання у 2020 
році Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства 
Чернівецької області на 2017-2022 роки», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про виконання у 2020 році 
Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства 
Чернівецької області на 2017-2022 роки» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Карапчівської 
сільської ради Чернівецького району 
Чернівецької області щодо внесення 
змін до рішення сесії Чернівецької 
обласної ради від 21.09.2016 №191-7/16

Розглянувши та обговоривши звернення Карапчівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області щодо внесення змін до рішення 
сесії Чернівецької обласної ради від 21.09.2016 №191-7/16, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Звернення Карапчівської сільської ради Чернівецького району 

Чернівецької області щодо внесення змін до рішення сесії Чернівецької 

обласної ради від 21.09.2016 №191-7/16 взяти до відома.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про виконання 
Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2020 рік»

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення «Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік», 
постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік» для розгляду на сесії 
обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про розгляд Прогнозу 
обласного бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 роки»

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення «Про розгляд Прогнозу обласного 
бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки» для розгляду на сесії обласної ради.

•»—і • и  •• • •••Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд звернення Карапчівської 
сільської ради Чернівецького району 
Чернівецької області щодо передачі 
земельної ділянки у комунальну власність 
Карапчівської територіальної громади

Розглянувши та обговоривши звернення Карапчівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області щодо передачі земельної ділянки 
у комунальну власність Карапчівської територіальної громади, постійна 
комісія

ВИРІШИЛА:

Відмовити у наданні дозволу Карапчівській сільській раді Чернівецького 
району Чернівецької області у передачі в комунальну власність 
Карапчівської територіальної громади земельну ділянку за адресою: 
Чернівецька область, Глибоцький район, с. Карапчів, вул. Паркова 1, площею 
10.2375га (кадастровий номер 7321082400:01:002:0042).

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд рішення Івано-Франківської 
обласної ради від 09.07.2021 №166-7/2021 
«Про звернення обласної ради щодо 
недопущення підвищення податкового 
навантаження на сільськогосподарських 
товаровиробників»

Розглянувши та обговоривши рішення Івано-Франківської обласної ради 
від 09.07.2021 №166-7/2021 «Про звернення обласної ради щодо
недопущення підвищення податкового навантаження на
сільськогосподарських товаровиробників», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рішення Івано-Франківської обласної ради від 09.07.2021 №166-7/2021 
«Про звернення обласної ради щодо недопущення підвищення податкового 
навантаження на сільськогосподарських товаровиробників», взяти до відома

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд звернення Буковинського 
державного медичного університету щодо 
надання дозволу на оренду земельної 
ділянки площею 0,07 га, яка розташована 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 
терміном на 49 років для будівництва 
навчально-лікувального корпусу

Розглянувши та обговоривши звернення Буковинського державного 
медичного університету щодо надання дозволу на оренду земельної ділянки 
площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 
терміном на 49 років для будівництва навчально-лікувального корпусу, 
постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання комісії.

2. Заслухати на черговому засіданні комісії представників від 
ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" та Буковинського 
державного медичного університету.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ФОП Чоботар 
Василь Іванович щодо надання в оренду 
земельної ділянки площею 0,5838га, 
кадастровий номер 7310136300:08:001:0206 
яка розташована за адресою: м. Чернівці, 
вул. Мусоргського, 2, згідно рішення сесії 
Чернівецької обласної ради №25-12/17 від 
24.03.2017

Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Чоботар Василь Іванович 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,5838га, кадастровий 
номер 7310136300:08:001:0206 яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Мусоргського, 2, згідно рішення сесії Чернівецької обласної ради №25-12/17 
від 24.03.2017, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Погодити ФОП Чоботар Василю Івановичу надання в оренду 
земельної ділянки площею 0,5838га, кадастровий номер 
7310136300:08:001:0206 яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Мусоргського, 2.

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

10 вересня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР


