
 
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 № 8 

засідання постійної комісії 
 

30 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 

1. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII 
скликання до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів на 
ліквідацію наслідків надзвичайної події, яка відбулася 20 червня 2021 року 
на території Чернівецького району Чернівецької області. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
2. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 

2021 рік. 
Інформує: Анжела ДЯКОВА – директорка Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації  
 
 
Слухали: 1. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів на 
ліквідацію наслідків надзвичайної події, яка відбулася 20 червня 2021 року 
на території Чернівецького району Чернівецької області. 

Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
Виступили:Аурел РОШКА 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 2. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 

області на 2021 рік. 
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Інформує: Анжела ДЯКОВА – директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

Виступили: Ярослав БАРТОШ 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 

Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії        Аурел РОШКА 
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 ВИСНОВОК 1/8 
 

30 червня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до 
Кабінету Міністрів України щодо 
виділення коштів на ліквідацію 
наслідків надзвичайної події, яка 
відбулася 20 червня 2021 року на 
території Чернівецького району 
Чернівецької області  

 
Розглянувши та обговоривши розгляд проєкту рішення «Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної події, яка 
відбулася 20 червня 2021 року на території Чернівецького району Чернівецької 
області», 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 щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків 
надзвичайної події, яка відбулася 20 червня 2021 року на території 
Чернівецького району Чернівецької області», що додається. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
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 ВИСНОВОК 2/8 
 

30 червня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 
рік 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

ради проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік».  

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                       Ярослав БАРТОШ 
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