
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища, природокористування та 

земельних відносин 
 

Протокол № 4 
засідання постійної комісії 

 
15 березня 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

Присутні:  
Фочук С.Г. – голова постійної комісії 
Члени комісії: Апосталюк І.В., Гавриляк Ю.В., Заїц М.Д., Чубрей С.В. 
Відсутні: Любимський В.О. 

 
Запрошені: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 

екології та туризму (присутній Аврам Михайло Михайлович – начальник відділу 
Департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації) 

Обговорення порядку денного роботи засідання постійної 
комісії. 

Підтримали пропозицію голови постійної комісії обласної ради 
Фочук С.Г. щодо погодження проекту порядку денного засідання комісії 
за основу і в цілому.  

Вирішили:  
Порядок денний засідання комісії затвердити.  

 
Порядок денний:  

1. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 
2016 році. 

Інформує: Когутяк Ярослав Миронович - директор 
Департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

2. Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
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Інформує: Богатирець Ігор Миколайович - директор 

Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

 
1. Слухали: Про Перелік природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2016 році. 

Інформує: Аврам Михайло Михайлович – начальник відділу 
Департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

Виступили: Заїц М.Д., Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про Перелік природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році” 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 

2. Слухали: Про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
Інформує:. Богатирець Ігор Миколайович - директор 

Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

Виступили: Фочук С.Г. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 
обласної ради проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 
2015 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  
 
 
 
Голова постійної комісії    С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                    І. Апосталюк 
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Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
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ВИСНОВОК 1/4 
 

15 березня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища в 2016 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту 
рішення „Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 
2016 році”, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради  проект рішення „Про Перелік природоохоронних 
заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2016 році”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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ВИСНОВОК 2/4 
 

15 березня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо проекту рішення 
„Про виконання обласного бюджету за 2015 рік”, постійна комісія 
  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та рекомендувати до розгляду на чергову сесію 

обласної ради проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 
2015 рік”. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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