
 

 

 
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 № 9 
засідання постійної комісії 

13 липня 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 лист начальника Басейнового управління водних ресурсів річок 

Прут та Сірет Адрія КАВУЛІ. 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
 
Слухали: 1. Про лист начальника Басейнового управління водних 

ресурсів річок Прут та Сірет Адрія КАВУЛІ. 
Інформує: Ярослав БАРТОШ - голова постійної комісії 
Виступили: Ілля КОСОВАН, Аурел РОШКА 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 
 

Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії        Аурел РОШКА 
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 ВИСНОВОК 1/9 
 

13 липня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про лист начальника Басейнового 
управління водних ресурсів річок 
Прут та Сірет Адрія КАВУЛІ 

 
Розглянувши та обговоривши лист начальника Басейнового управління 

водних ресурсів річок Прут та Сірет Андрія КАВУЛІ щодо розробленого 
проєкту Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел річок 
Чернівецької області на 2021-2021 роки, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Повернути розроблений проєкт Регіональної програми робіт з розчистки 

та регулювання русел річок Чернівецької області на 2021-2027 роки 
Басейновому управлінню водних ресурсів річок Прут та Сірет на 
доопрацювання відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України та 
Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання, рішення 6 сесії 
Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06 
«Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання 
регіональних комплексних програм» для подальшого розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
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