
 
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 № 7 
засідання постійної комісії 

09 червня 2021 р. м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії 5 депутатів 
 
Присутні члени комісії: Ярослав БАРТОШ – голова постійної комісії, 

члени:, Ілля КОСОВАН, Аурел РОШКА. 
Відсутні: Сергій КАПІЦЬКИЙ, Микола КОВАЛЬ 
 

Порядок денний засідання комісії: 
 
1. Про подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо 

припинення права користування мисливськими угіддя. 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
2. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
3. Про звернення до центральних органів влади щодо зниження 

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 
 
Слухали: 1. Про подання Державного агентства лісових ресурсів 

України щодо припинення права користування мисливськими угіддя. 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
Виступили: Василь ГОНЧАР, Аурел РОШКА. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 2. Про структуру та чисельність виконавчого апарату 

обласної ради. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
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Виступили: Ярослав БАРТОШ, Аурел РОШКА. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 3. Про звернення до центральних органів влади щодо 

зниження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
Виступили: Ярослав БАРТОШ. 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 

Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії        Аурел РОШКА 



 
 

 

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 1/7 
 

9 червня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про розгляд подання Державного 
агентства лісових ресурсів 
України щодо припинення права 
користування мисливськими 
угіддями 
 

 
Розглянувши та обговоривши подання Державного агентства лісових 

ресурсів України від 12.05.2021 №03-11/3488-21 щодо припинення права 
користування мисливськими угіддями державного підприємства «Сокирянське 
лісове господарство», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення 

«Про подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо 
припинення права користування мисливськими угіддями ДП «Сокирянське 
лісове господарство», що додається. 

 
 
 
 

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 2/7 
 

9 червня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної 
ради 
 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про 

структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної 

ради проєкт рішення «Про структуру та чисельність виконавчого апарату 
обласної ради». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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 ВИСНОВОК 3/7 
 

9 червня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про звернення до центральних 
органів влади щодо зниження 
цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги для 
населення 

 
На виконання протокольного рішення від 31.03.2021 №17/2 розглянувши 

проєкт рішення та звернення, підготовлене юридичним відділом виконавчого 
апарату обласної рад, враховуючи звернення, які надійшли на адресу обласної 
ради від членів робочої групи з вивчення питань обґрунтованості та прозорості 
підвищення тарифів з газопостачання та його розподілу, ініціативної групи 
громадян України, членів територіальної громади Чернівецької області, 
учасників Всеукраїнського протесту руху «ТАРИФНИЙ МАЙДАН», постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення 

«Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо зниження 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення», що додається. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
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