
 
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 № 10 
засідання постійної комісії 

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

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

Порядок денний засідання комісії: 
 
Про інформацію щодо облаштування та утримання в належному стані 

очисних споруд на території цукрового заводу «Хрещатик» в смт 
Кострижівка. 

Інформує: Сергій КАПІЦЬКИЙ – депутат обласної ради VIII 
скликання. 

 
3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

4. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 
році. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2019-2021 роки. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

6. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми часткового 
відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються 
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фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та 
житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з 
підвищення енергоефективності на 2020-2022 роки. 

Інформує: Олександр ЛЕВЧЕНКО – начальника управління житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації. 

 
 
Слухали: Про інформацію щодо облаштування та утримання в 

належному стані очисних споруд на території цукрового заводу 
«Хрещатик» в смт Кострижівка. 

Інформує: Сергій КАПІЦЬКИЙ – депутат обласної ради VIII 
скликання. 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 
 
Слухали: 3. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування 

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 
році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Ілля КОСОВАН, Ярослав БАРТОШ 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 4. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування 

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 
році. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Ілля КОСОВАН, Ярослав БАРТОШ 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 5 Про внесення змін до Комплексної програми з охорони 

навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2019-2021 роки. 

Інформує: Андрій САВЧУК – заступник начальника управління 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Ілля КОСОВАН, Ярослав БАРТОШ 
Вирішили: висновок комісії додається 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
Слухали: 6. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми 

часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що 
надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на 
заходи з підвищення енергоефективності на 2020-2022 роки. 
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Інформує: Олександр ЛЕВЧЕНКО – начальника управління житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації. 

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

Голова постійної комісії         Ярослав БАРТОШ 
 
 
Секретар постійної комісії      Сергій КАПІЦЬКИЙ 



 

 

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 1/10 
 

09 вересня 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 

 



 

 

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 2/10 
 

09 вересня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2020 рік 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік», 
постійна комісія 
 

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

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

 
 
 

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 3/10 
 

09 вересня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища в 2021 році за рахунок 
залишку коштів станом на 
01.01.2021 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2021 році за рахунок залишку коштів 
станом на 01.01.2021», постійна комісія 
 

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

ради проєкт рішення «Про Перелік природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2021 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021». 

 
 
 

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 4/10 
 

09 вересня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища в 2021 році 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2021 році», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати до розгляду на чергову сесію обласної ради проєкт 

рішення «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2021 році». 

 
 
 

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 5/10 
 

09 вересня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми з охорони 
навколишнього природного 
середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 
роки 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища 
«Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки», 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 Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 
2019-2021 роки». 

 
 
 

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 6/10 
 

09 вересня 2021 р.  м. Чернівці 
 
Про хід виконання у 2020 році 
Регіональної програми часткового 
відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються 
фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на 
заходи з підвищення 
енергоефективності на 2020-2022 роки 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 

році Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності 
на 2020-2022 роки», постійна комісія 
 

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

ради проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми 
часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що 
надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи 
з підвищення енергоефективності на 2020-2022 роки». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                      Ярослав БАРТОШ 
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