
 
У К Р А Ї Н А 

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

 
Протокол №11 

засідання постійної комісії 
27 жовтня 2016 р. м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії 6 депутатів 

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

С.В. 
Запорошені та присутні: 
 
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 розгляд клопотання Держгеонадра України щодо питання 

погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами ПП 
фірма „Дністер” з метою видобування питних підземних вод. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
2. Про внесення змін до бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора 

департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
3. Про розгляд листа Держгеонадра України від 10.10.2016р. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
4. Про розгляд листа Громадської ради при Державній екологічній 

інспекції у Чернівецькій області. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії 
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Слухали: 1. Про розгляд клопотання Держгеонадра України щодо 

питання погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами ПП фірма „Дністер” з метою видобування питних підземних вод. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Апосталюк І.В., Любимський В.О., Заіц М.Д. 

Вирішили: 
Відкласти розгляд питання погодження надання надр у користування 

ПП фірма „Дністер” на 31.10.2016 року на 14.00 год.  
 (висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно  

 
Слухали: 2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатолівна – в.о. директора 

департаменту фінансів облдержадміністрації. 
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 внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
Слухали: 3. Про розгляд листа Держгеонадра України від 10.10.2016р. 
Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Чубрей С.В. 
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

Слухали: 4. Про розгляд листа Громадської ради при Державній 
екологічній інспекції у Чернівецькій області. 

Інформує: Фочук Світлана Георгіївна – голова постійної комісії. 
Виступили: Фочук С.Г., Любимський В.О., Заіц М.Д. 
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

(висновок комісії додається) 
Результати голосування: рішення прийнято одноголосно 

 
 
 

Голова постійної комісії        С. Фочук 
 
Секретар постійної комісії                                                             І. Апосталюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

 

 ВИСНОВОК  
 

27 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Державної служби геології та 
надр України щодо погодження 
надання спеціального дозволу 
на користування надрами ПП 
фірма „Дністер” 
 

Обговоривши та розглянувши інформацію про клопотання 
Державної служби геології та нард України щодо погодження надання 
ПП фірма „Дністер” спеціального дозволу на користування надрами з 
метою видобування питних підземних вод, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відкласти розгляд питання погодження надання надр у користування 

ПП фірма „Дністер” на 31.10.2016 року на 14.00 год.  
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   С. Фочук 
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Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

ВИСНОВОК  
 

27 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо проекту 
рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 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 внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік”. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
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ВИСНОВОК  
 

27 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
 
 

Про розгляд листа Держгеонадра 
України  
 

Заслухавши та обговоривши лист Держгеонадра України щодо 
врахування в роботі спецдозволів на користування надрами дія яких 
поновлена, зупинена згідно з наказами Держгеонадр від 16.08.2016 
№253, №255, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування  

 

ВИСНОВОК  
 

27 жовтня 2016 р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд листа Громадської ради  
при Державній екологічній інспекції у  
Чернівецькій області 

 
Заслухавши та обговоривши лист громадської ради при 

Державній екологічній інспекції у Чернівецькій області щодо участі 
представників Громадської ради (Бірклє О.О. та Кармазенюка Я.Д.) 
під час планування виділення коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           С. Фочук 
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