ПРОТОКОЛ № 28
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гливко А.Г., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В.,
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Грижук В.І., Ткачук В.В.,
Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чернушка С.І. –начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради;
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Подорожний В.А. – директор Департаменту регіонального розвитку
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Плаксивий О.В. – голова Хотинської районної ради;
Допіряк П.В. – голова Хотинської районної державної адміністрації;
Каланча А.В. – головний лікар КУ "Чернівецький обласний центр служби
крові";
Бобик В.В. – директор КЗ "Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.
Воробкевича";
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна";
Касьянчук Л.В. – директор КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини";

Гешко І.Т. – депутат обласної ради VII скликання, голова постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики;
Литвинчук В.В. – директор Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної
школи;
Маковійчук І.О. – головний лікар КМУ "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер";
Лазарук В.І. – директор Чернівецького обласного меморіального музею
Володимира Івасюка;
Калінкауцька Л.А. – директор ЧОКП "Кіновідеопрокат";
Затуловська О.П. – директор Чернівецького обласного краєзнавчого музею;
Біла А.М. – т.в.о. директора Чернівецької обласної бібліотеки для дітей;
Шкрібляк М.М. – директор Комунального учбово-методичного центру
культури Буковини;
Кіцул І.Ф. – директор Чернівецького обласного художнього музею;
Преступенко Ю.В. – директор Чернівецького обласного центру з питань
культурної спадщини;
Марчак Ю.М. – директор КП "Чернівецький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік".
Інформує: Дякова А.А.
2.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2017
рік".
Інформує: Дякова А.А.
3.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2018 рік".
Інформує: Подорожний В.А.
4.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора-художнього керівника КП "Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської".
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Марчак Ю.М.
5.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Преступенко Ю.В.
6.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного художнього музею.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Кіцул І.Ф.

7.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Комунального учбово-методичного центру культури Буковини.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Шкрібляк М.М.
8.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Біла А.М.
9.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Затуловська О.П.
10.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального підприємства "Кіновідеопрокат".
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Калінкауцька Л.А.
11.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б., Чернушка С.І., Лазарук В.І.
12.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про перейменування комунальної медичної
установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер".
Інформує: Андрієць О.А., Маковійчук І.О.
13.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про надання згоди на прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації".
Інформує: Періус Н.В.
14.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 13.02.2018 №01.39/18-291 щодо вирішення питання відкриття
відділення змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ "Чернівецька обласна
дитячо-юнацька спортивна школа".
Інформує: Періус Н.В., Гешко І.Т., Литвинчук В.В.
15.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 22.02.2018 №01.52-19/905 щодо притягнення до
дисциплінарної
відповідальності
директора
комунального
закладу
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"
Касьянчук Л.В.
Інформує: Періус Н.В., Касьянчук Л.В.
16.
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" від 29.01.2018 №169 щодо передачі права
постійного користування, земельними ділянками вул. Руська, 205 (площею 0,0616) та вул. П. Кільцева, 1а (площею - 0,0063).
Інформує: Ванзуряк О.К.

17.
Про розгляд звернення Хотинської районної ради VII скликання від
12.01.2018 №4-7-01-03 щодо передачі будівлі відділення виробництва
препаратів крові м. Хотин, вул. Т. Шевченка, 29 у спільну власність
територіальних громад сіл та міста Хотинського району та звернення
Хотинської РДА від 28.12.2017 №4-1614-02-20 щодо передачі в довгострокову
оренду на пільгових умовах зазначеного нерухомого майна.
Інформує: Андрієць О.А., Каланча А.В., Плаксивий О.В., Допіряк П.В.,
Герман М.І.
18.
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
19.
Про розгляд звернення Державної спеціалізованої установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та
Чернівецького регіонального управління щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
20.
Про розгляд звернення Головного територіального управління
юстиції у Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
21.
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №208-17/17 "Про
надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області".
Інформує: Чернушка С.І.
22.
Про списання, відчуження та передачу окремого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.
23.
Про розгляд заяви директора КЗ "Чернівецький обласний коледж
мистецтв ім. С. Воробкевича" Бобика В.В.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І., Бобик В.В.
24.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до рішення 18-ї сесії
обласної ради від 17.12.2017р. №241-18/17 "Про передачу обласного
комунального
закладу
"Дитячо-юнацька
спортивна
школа
у
м.
Новодністровськ" у комунальну власність територіальної громади м.
Новодністровськ".
Інформує: Періус Н.В.
25.
Про розгляд звернення трудового колективу, учнівського колективу
та батьків учнів КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2"

від 20.03.2018 №Кол-20 щодо збереження та майбутньої долі навчального
закладу.
Інформує: Годнюк Л.О.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік".
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2017 рік".
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за 2017
рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2018 рік".
Виступили: Подорожний В.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2018 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

ІV. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора-художнього керівника КП "Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської".
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Марчак Ю.М.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора-художнього керівника комунального
підприємства "Чернівецький академічний обласний український музичнодраматичний театр ім. О. Кобилянської" визнано Марчака Юрія Михайловича
та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Марчаком Юрієм Михайловичем на період до призначення його рішенням сесії
обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
V. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Преступенко Ю.В.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного центру з
питань культурної спадщини визнано Преступенко Юрія Володимировича та
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Преступенком Юрієм Володимировичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
VІ. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного художнього музею.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Кіцул І.Ф.
Вирішили:

1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного художнього
музею визнано Кіцул Інну Федорівну та внести відповідний проект рішення на
розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Кіцул Інною Федорівною на період до призначення її рішенням сесії обласної
ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
VIІ. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Комунального учбово-методичного центру культури Буковини.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Шкрібляк М.М.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Комунального учбово-методичного
центру культури Буковини визнано Шкрібляка Миколу Миколайовича та
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Шкрібляком Миколою Миколайовичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
VIII. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Біла А.М.
Вирішили:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецької обласної бібліотеки для
дітей визнано Білу Аліну Миколаївну та внести відповідний проект рішення на
розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".

IX. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Затуловська О.П.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного
краєзнавчого музею визнано Затуловську Олену Петрівну та внести
відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Затуловською Оленою Петрівною на період до призначення її рішенням сесії
обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
X. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального підприємства "Кіновідеопрокат".
Виступили: Мотуляк В.Д., Герман М.І., Чернушка С.І., Калінкауцька Л.А.
Була внесена пропозиція членом комісії Мотуляком В.Д. не погоджувати
рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем конкурсного добору на
посаду директора комунального підприємства "Кіновідеопрокат" визнано
Калінкауцьку Людмилу Адамівну.
Вирішили:
1.
Не погоджувати рішення конкурсної комісії, згідно якого
переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального
підприємства "Кіновідеопрокат" визнано Калінкауцьку Людмилу Адамівну.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Калінкауцькою Людмилою Адамівною на період до призначення директора
зазначеного підприємства рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XІ. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Лазарук В.І.
Вирішили:

1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного
меморіального музею Володимира Івасюка визнано Лазарука Мирослава
Ярославовича та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Лазаруком Мирославом Ярославовичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про перейменування комунальної медичної установи
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер".
Виступили: Андрієць О.А., Маковійчук І.О.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про перейменування комунальної медичної
установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про надання згоди на прийняття з державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області
цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації".
Виступили: Періус Н.В., Чернушка С.І., Мотуляк В.Д., Білек О.В.
Вирішили:
1.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації" для розгляду на сесії обласної ради.
2.
Підготувати звернення депутатів обласної ради до Верховної ради
України щодо державного фінансування цілісних майнових комплексів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Результат голосування: 7 - "за", 0 – "проти", 1 - "утримались",
XІV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
13.02.2018 №01.39/18-291 щодо вирішення питання відкриття відділення
змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ "Чернівецька обласна дитячо-юнацька
спортивна школа".
Виступили: Періус Н.В., Гешко І.Т., Литвинчук В.В., представники трудового
колективу.
Вирішили:
1.
Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
13.02.2018 №01.39/18-291 щодо вирішення питання відкриття відділення
змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ "Чернівецька обласна дитячо-юнацька
спортивна школа" взяти до відома.
2.
Враховуючи позицію директора та трудового колективу КЗ
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа" вважати недоцільним
відкриття відділення змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ "Чернівецька
обласна дитячо-юнацька спортивна школа".
3.
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2018 №11/23
"Про звернення тренерів-викладачів з вільної боротьби Чернівецької області".
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
22.02.2018
№01.52-19/905
щодо
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності директора комунального закладу "Чернівецький обласний
центр естетичного виховання "Юність Буковини" Касьянчук Л.В.
Виступили: Періус Н.В., Касьянчук Л.В., Годнюк Л.О.
Вирішили:
1.
Рекомендувати директору комунального закладу "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" Касьянчук Л.В.
змінити підхід до оцінювання конкурсантів (методи оцінювання застарілі),
започаткувати сучасні прозорі методи оцінювання (он-лайн голосування,
залучення аудиторії глядачів, слухачів та інше).
2.
У зв'язку з закінченням строку дисциплінарного стягнення та
відповідно до статті 148 Кодексу законів про працю дане питання залишити без
розгляду, як таке, що втратило актуальність, але це не означає, що комісія
визнає керівника не винним.

Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XVІ. Слухали:
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" від 29.01.2018 №169 щодо передачі права постійного
користування, земельними ділянками вул. Руська, 205 (площею - 0,0616) та вул.
П. Кільцева, 1а (площею - 0,0063).
Виступили: Ванзуряк О.К., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити припинення права постійного користування земельними
ділянками за обласним комунальним підприємством "Буковина-фарм", а саме:
1.1.
Земельна ділянка площею 0,0063 га, кадастровий номер
7310136300:10:001:0119, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м. Чернівці, вул. ПівденноКільцева, 1-А.
1.2.
Земельна ділянка площею 0,0616 га, кадастровий номер
7310136600:32:003:0110, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 205.
2.
Враховуючи, що вищезазначені земельні ділянки зареєстровані в
Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про
державний земельний кадастр", а також у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, межі та цільове призначення не змінюється, погодити
передачу їх обласному комунальному підприємству "Центр комунального
майна" у постійне користування.
3.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Хотинської районної ради VII скликання від
12.01.2018 №4-7-01-03 щодо передачі будівлі відділення виробництва
препаратів крові м. Хотин, вул. Т. Шевченка, 29 у спільну власність
територіальних громад сіл та міста Хотинського району та звернення
Хотинської РДА від 28.12.2017 №4-1614-02-20 щодо передачі в довгострокову
оренду на пільгових умовах зазначеного нерухомого майна.
Виступили: Андрієць О.А., Каланча А.В., Плаксивий О.В., Допіряк П.В., Герман
М.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
приміщення Хотинського відділення обласної комунальної установи

"Чернівецький обласний центр служби крові" за адресою: вул. Т. Шевченка, 29
в м. Хотині, для розміщення структурних підрозділів Хотинської центральної
районної лікарні та ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф".
2.
Доручити
Департаменту
охорони
здоров’я
Чернівецької
облдержадміністрації спільно з ОКУ "Чернівецький обласний центр служби
крові" та Хотинською центральною районною лікарнею надати обласній раді
перелік нерухомого майна (приміщень) для розміщення установ, зазначених в
пункті 1 цього висновку та підготовки проекту рішення обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (бокс
гаражу будівлі літ Г) площею 15,3 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м.
Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1.
Використання майна під гараж;
3.2.
Термін договору оренди – 10 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3.
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4.
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018
році, зазначеним нерухомим майном.
6.
Внести зміни до висновку постійної комісії від 03.07.2017 ʺПро
розгляд звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцяхʺ, замінивши в
пункті 2.2. висновку цифру ʺ5ʺ на цифру ʺ20ʺ.

Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XІX. Слухали:
Про розгляд звернення Державної спеціалізованої установи "Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та Чернівецького
регіонального управління щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати за доцільне передати в оренду Чернівецькому регіональному
управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи ʺДержавний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництвуʺ нерухоме майно (частину
приміщення 5-го поверху будівлі літ А) площею 110,3 кв.м за адресою: вул.
Головна, 245 в м. Чернівцях на строк 2 роки 11 місяців.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 245 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Відмовити у передачі в оренду Головному територіальному управлінню
юстиції у Чернівецькій області нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 245
в м. Чернівцях.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XXІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №208-17/17 "Про
надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:

Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №208-17/17 "Про
надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XXIІ. Слухали:
Про списання, відчуження та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.1.1. Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20М з
ПРЗ (підсилювач рентгенівського зображення), 1983 року випуску, інвентарний
номер 101470122, балансовою вартістю 131251,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові":
1.2.1. Морозильний ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний номер
101490019, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Сублімаційна сушилка LZ-45, 1983 року випуску, інвентарний
номер101400190, балансовою вартістю 9504,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.3. Компресор, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400274,
балансовою вартістю 5600,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.4. Апарат LZ-30, 1986 року випуску, інвентарний номер 101400278,
балансовою вартістю 218846,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Бідистилятор скляний, 2007 року випуску, інвентарний номер
101400215, балансовою вартістю 16980,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.6. Холодильник низькотемпературний ХНТ-300, 2004 року випуску,
інвентарний номер 101490001, балансовою вартістю 16100,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.7. Центрифуга ЦЛ-4000, 1978 року випуску, інвентарний номер
101400211, балансовою вартістю 12317,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.8. Морозильний ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний номер
101490018, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.3. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату:

1.3.1. Водонапірної башти АБВ-КД, 1966 року випуску, інвентарний номер
101330037, балансовою вартістю 4530,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.2. Газовий котел "Ferolli" 100, 2012 року випуску, інвентарний номер
101410085, балансовою вартістю 23104,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня":
1.4.1. Реоаналізатор, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470673,
балансовою вартістю 22466,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.5. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.5.1. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493483, заводський номер
2VCAJ629, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.2. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493486, заводський номер
2VCAJ627, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.3. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493484, заводський номер
2VCAJ630, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.4. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493485, заводський номер
2VCAJ621, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.5. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493487, заводський номер
2VCAJ622 балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.6. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2008 року випуску, інвентарний номер 101493614, заводський номер
7VCAFJ24, балансовою вартістю 149800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.7. Аналізатор лазерний ретинальної гостроти, 1990 року випуску,
інвентарний номер 101452829, балансовою вартістю 10251,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.8. Фотокератометр ФК-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
101492833, балансовою вартістю 7082,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.9. Укладка для ел. хім. синт. стереліз. миюч. дез. розчин., 2008 року
випуску, інвентарний номер 101473619, заводський номер 800302, балансовою
вартістю 74820,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.10. Системний блок 3109 б/в, 2010 року випуску, інвентарний номер
101481314, балансовою вартістю 6814,86 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.11. Набір для реанімації, 2008 року випуску, балансовою вартістю
24890,00 грн., із нарахованим повним зносом.

1.6. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер":
1.6.1. Установка кріохірургічна "К", 1988 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470129, балансовою вартістю 6326,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.6.2. Набір для реанімації, 2008 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470027, балансовою вартістю 29600,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.3. Апарат високочастотний, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470438, балансовою вартістю 7531,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.6.4. Великий операційний набір, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470439, балансовою вартістю 6339,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.6.5. Кольпоскоп КС-110/20, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470401, балансовою вартістю 15061,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.6. Дистилятор ДЕ-10, 2008 року введений в експлуатацію, інвентарний
номер 10470034, балансовою вартістю 9288,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.7. Насос інфузійний ТЕ, 2007 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470023, балансовою вартістю 13499,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.8. Діскалібратор РЖУ-07, 1986 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470381, балансовою вартістю 13815,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.9. Апарат ЕХВЧ-500, 2001 року введений в експлуатацію, інвентарний
номер 10470015, балансовою вартістю 10460,00 грн, із нарахованим повним
зносом;
1.6.10. Операційний вел. набір БОН-2, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470001, балансовою вартістю 7607,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.6.11. Операційний вел. набір БОН-2, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470002, балансовою вартістю 7607,00 грн., із нарахованим
повним зносом.
1.7. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.7.1. Електрокардіограф "Медікар" ЕР362, 1991 року випуску, інвентарний
номер 101470492, балансовою вартістю 47026,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.7.2. Дезінфікуюча установка, 2008 року випуску, інвентарний номер
101470010, балансовою вартістю 74820,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.8. Комунальний заклад "Оршівський дитячий будинок санаторного
типу":

1.8.1. Котел опалювальний КС-Г-100, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10490176, балансовою вартістю 16278,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.8.2. Котел до газу, 2008 року випуску, інвентарний номер 10490003,
балансовою вартістю 14357,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Національної Академії педагогічних наук України на баланс
комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" друкованої продукції, а саме:
2.1.1. Методичні рекомендації "Способи підвищення соціально-адаптивних
можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій" (за
ред. Т.М. Титаренко), кількість примірників – 4;
2.1.2. Методичні рекомендації "Шлях подолання дитячої психотравми в
діяльності працівників психологічної служби" (Музиченко І.В., Ткачук І.І.),
кількість примірників – 15;
2.1.3. Навчальний посібник "Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і
критичного мислення молоді" (Череповська Н.І.), кількість примірників – 2;
2.1.4. Навчальний посібник "Хімія в завданнях, 7-9 кл." (Величко Л.П.),
кількість примірників – 5;
2.1.5. Посібник "Методологічні проблеми наукової психології" (Рибалка
В.В.), кількість примірників – 5;
2.1.6. Посібник "Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності
учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті" (Гриценчук
О.О., Іванюк І.В., Кравчина О.Є., Лещенко М.П., Малицька І.Д., Овчарук О.В.,
Сороко Н.В., Тимчук Л.І.), кількість примірників – 5;
2.1.7. Посібник "Прикладні аспекти становлення політико-правової
свідомості молоді" (за ред. З.Ф. Сіверс), кількість примірників – 3;
2.1.8. Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів"
(Ляшенко О.І., Жук Ю.О., Ващенко Л.С., Науменко С.О., Гривко А.В.),
кількість примірників – 2.
2.2. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на баланс Путильського Центру ПМСД
твердопаливного котла Viadrus Hercules U22 модель Basic, 2014 року випуску,
інвентарний номер 10490232, балансовою вартістю 14792,00 грн., із
нарахованим зносом 0,00 грн.
3. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
відчуження з балансу:
3.1. Чернівецького комунального обласного бюро технічної інвентаризації
легкового транспортного засобу ВАЗ-21099, 2001 року випуску, реєстраційний
номер 777-91 МР, номер кузова ХТА21099012977297, загальний пробіг 1252900
км., інвентарний номер 1050701, загальний пробіг 1 252 900 км, балансовою
вартістю 24544,52 грн., із нарахованим повним зносом.
4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
4.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові":

4.1.1. Стіл фракційний ФС-50, 1972 року випуску, інвентарний номер
101400077, балансовою вартістю 2673,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.2. Аквадистилятор ДЄ-25, 1995 року випуску, інвентарний номер
101400280, балансовою вартістю 2620,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.3. Холодильна установка Фрігера КС-30, 1988 року випуску,
інвентарний номер101400270, балансовою вартістю 3180,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
4.1.4. Вакуум-насос, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400275,
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.5. Холодова установка Фрігера КС-30, 1970 року випуску, інвентарний
номер 101400051, балансовою вартістю 4125,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
5. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд заяви директора КЗ "Чернівецький обласний коледж мистецтв
ім. С. Воробкевича" Бобика В.В.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І., Бобик В.В.
Вирішили:
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту директора
комунального закладу "Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С.
Воробкевича" на період до проведення виборів керівника закладу.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XXІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до рішення 18-ї сесії обласної ради від
17.12.2017р. №241-18/17 "Про передачу обласного комунального закладу
"Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" у комунальну
власність територіальної громади м. Новодністровськ".
Виступили: Періус Н.В.
Вирішили:

Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення 18-ї сесії
обласної ради від 17.12.2017р. №241-18/17 "Про передачу обласного
комунального
закладу
"Дитячо-юнацька
спортивна
школа
у
м.
Новодністровськ" у комунальну власність територіальної громади м.
Новодністровськ" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".
XXV. Слухали:
Про розгляд звернення трудового колективу, учнівського колективу та
батьків учнів КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2"
від 20.03.2018 №Кол-20 щодо збереження та майбутньої долі навчального
закладу.
Виступили: Годнюк Л.О.
Вирішили:
Підготувати звернення депутатів обласної ради до Верховної ради України
щодо внесення змін до законодавства з метою збереження та подальшого
функціонування комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №2".
Результат голосування: 7 - "за", 0 -"проти", 0 - "утримались", 1 "відсутній".

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін
до обласного бюджету на 2018 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про виконання
обласного бюджету за 2017 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного
бюджету за 2017 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за 2017
рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про Програму
економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2018 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2018 рік" для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директорахудожнього керівника КП "Чернівецький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім.
О.Кобилянської"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора-художнього керівника комунального підприємства "Чернівецький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім. О. Кобилянської", згідно якого переможцем конкурсу визнано Марчака
Юрія Михайловича, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора-художнього керівника
комунального
підприємства "Чернівецький
академічний
обласний
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської" визнано
Марчака Юрія Михайловича та внести відповідний проект рішення на
розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Марчаком Юрієм Михайловичем на період до призначення його рішенням
сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Чернівецького обласного центру з питань
культурної спадщини
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини,
згідно якого переможцем конкурсу визнано Преступенко Юрія
Володимировича, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного центру з
питань культурної спадщини визнано Преступенко Юрія Володимировича та
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Преступенком Юрієм Володимировичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Чернівецького обласного художнього
музею
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Чернівецького обласного художнього музею, згідно якого
переможцем конкурсу визнано Кіцул Інну Федорівну, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного
художнього музею визнано Кіцул Інну Федорівну та внести відповідний
проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Кіцул Інною Федорівною на період до призначення її рішенням сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Комунального
учбово-методичного
центру культури Буковини
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Комунального учбово-методичного центру культури Буковини,
згідно якого переможцем конкурсу визнано Шкрібляка Миколу
Миколайовича, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Комунального учбово-методичного
центру культури Буковини визнано Шкрібляка Миколу Миколайовича та
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Шкрібляком Миколою Миколайовичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Чернівецької обласної бібліотеки для
дітей
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Чернівецької обласної бібліотеки для дітей, згідно якого
переможцем конкурсу визнано Білу Аліну Миколаївну, комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецької обласної бібліотеки
для дітей визнано Білу Аліну Миколаївну та внести відповідний проект
рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Чернівецького обласного краєзнавчого
музею
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, згідно якого
переможцем конкурсу визнано Затуловську Олену Петрівну, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного
краєзнавчого музею визнано Затуловську Олену Петрівну та внести
відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Затуловською Оленою Петрівною на період до призначення її рішенням сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору
на
заміщення
посади
директора комунального підприємства
"Кіновідеопрокат"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора, згідно якого переможцем конкурсу визнано Калінкауцьку
Людмилу Адамівну, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Не погоджувати рішення конкурсної комісії, згідно якого
переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального
підприємства "Кіновідеопрокат" визнано Калінкауцьку Людмилу Адамівну.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Калінкауцькою Людмилою Адамівною на період до призначення директора
зазначеного підприємства рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
Чернівецького обласного меморіального
музею Володимира Івасюка
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області",
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду
директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира
Івасюка, згідно якого переможцем конкурсу визнано Лазарука Мирослава
Ярославовича, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного
меморіального музею Володимира Івасюка визнано Лазарука Мирослава
Ярославовича та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії
обласної ради.
2.
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту з
Лазаруком Мирославом Ярославовичем на період до призначення його
рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про перейменування
комунальної
медичної
установи
"Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про перейменування
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про перейменування комунальної медичної
установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" для
розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про надання згоди
на прийняття з державної власності у
спільну
власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької
області цілісних майнових комплексів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття
з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про надання згоди на прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області цілісних майнових комплексів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації" для розгляду на сесії обласної ради.
2.
Підготувати звернення депутатів обласної ради до Верховної
ради України щодо державного фінансування цілісних майнових комплексів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної державної адміністрації від
13.02.2018
№01.39/18-291
щодо
вирішення
питання
відкриття
відділення
змішаних
єдиноборств
(ММА) на базі КЗ "Чернівецька
обласна дитячо-юнацька спортивна
школа"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної
державної адміністрації від 13.02.2018 №01.39/18-291 щодо вирішення
питання відкриття відділення змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
13.02.2018 №01.39/18-291 щодо вирішення питання відкриття відділення
змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ "Чернівецька обласна дитячоюнацька спортивна школа" взяти до відома.
2.
Враховуючи позицію директора та трудового колективу КЗ
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа" вважати
недоцільним відкриття відділення змішаних єдиноборств (ММА) на базі КЗ
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа".
3.
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2018
№11/23 "Про звернення тренерів-викладачів з вільної боротьби Чернівецької
області".
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Чернівецької обласної державної
адміністрації від 22.02.2018 №01.5219/905 щодо притягнення до
дисциплінарної
відповідальності
директора комунального закладу
"Чернівецький обласний центр
естетичного виховання "Юність
Буковини" Касьянчук Л.В.
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної
державної адміністрації від 22.02.2018 №01.52-19/905 щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності директора комунального закладу
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"
Касьянчук Л.В., комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Рекомендувати директору комунального закладу "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" Касьянчук Л.В.
змінити підхід до оцінювання конкурсантів (методи оцінювання застарілі),
започаткувати сучасні прозорі методи оцінювання (он-лайн голосування,
залучення аудиторії глядачів, слухачів та інше).
2.
У зв'язку з закінченням строку дисциплінарного стягнення та
відповідно до статті 148 Кодексу законів про працю дане питання залишити
без розгляду, як таке, що втратило актуальність, але це не означає, що комісія
визнає керівника не винним.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр
комунального майна" від 29.01.2018 №169
щодо
передачі
права
постійного
користування, земельними ділянками за
адресами: вул. Руська, 205 (площею -0,0616
га) та вул. П. Кільцева, 1а (площею -0,0063
га) в м. Чернівцях, від ОКП "Буковинафарм" до ОКП "Центр комунального
майна"
Розглянувши та обговоривши звернення ОКП "Центр комунального
майна" від 29.01.2018 №169 щодо передачі права постійного користування,
земельними ділянками за адресами: вул. Руська, 205 (площею -0,0616 га) та
вул. П. Кільцева, 1а (площею -0,0063 га) в м. Чернівцях, від ОКП "Буковинафарм" до ОКП "Центр комунального майна", комісія,

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити
припинення
права
постійного
користування
земельними ділянками за обласним комунальним підприємством "Буковинафарм", а саме:
1.1.
Земельна ділянка площею 0,0063 га, кадастровий номер
7310136300:10:001:0119, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м. Чернівці, вул. ПівденноКільцева, 1-А.
1.2.
Земельна ділянка площею 0,0616 га, кадастровий номер
7310136600:32:003:0110, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 205.
2.
Враховуючи, що вищезазначені земельні ділянки зареєстровані в
Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про
державний земельний кадастр", а також у Державному реєстрі речових прав

на нерухоме майно, межі та цільове призначення не змінюється, погодити
передачу їх обласному комунальному підприємству "Центр комунального
майна" у постійне користування.
3.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Хотинської
районної ради VII скликання від
12.01.2018 №4-7-01-03 щодо передачі
будівлі
відділення
виробництва
препаратів
крові
м.
Хотин,
вул. Т. Шевченка, 29 у спільну
власність територіальних громад сіл
та міста Хотинського району та
звернення
Хотинської
РДА
від
28.12.2017
№4-1614-02-20
щодо
передачі в довгострокову оренду на
пільгових
умовах
зазначеного
нерухомого майна
Розглянувши та обговоривши звернення Хотинської районної ради VII
скликання від 12.01.2018 №4-7-01-03 щодо передачі будівлі відділення
виробництва препаратів крові м. Хотин, вул. Т. Шевченка, 29 у спільну
власність територіальних громад сіл та міста Хотинського району та
звернення Хотинської РДА від 28.12.2017 №4-1614-02-20 щодо передачі в
довгострокову оренду на пільгових умовах зазначеного нерухомого майна,
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
приміщення Хотинського відділення обласної комунальної установи
"Чернівецький обласний центр служби крові" за адресою: вул. Т. Шевченка,
29 в м. Хотині, для розміщення структурних підрозділів Хотинської
центральної районної лікарні та ОКУ "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

2.
Доручити Департаменту охорони здоров’я Чернівецької
облдержадміністрації спільно з ОКУ "Чернівецький обласний центр служби
крові" та Хотинською центральною районною лікарнею надати обласній раді
перелік нерухомого майна (приміщень) для розміщення установ, зазначених
в пункті 1 цього висновку та підготовки проекту рішення обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КМУ ʺЧернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул.
Лермонтова, 6 в м. Чернівцях та внесення
змін до висновку комісії від 03.07.2017
Розглянувши звернення комунальної медичної установи ʺЧернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про
порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (бокс гаражу
будівлі літ Г) площею 15,3 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна під гараж;
3.2. Термін договору оренди – 10 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018 році,
зазначеним нерухомим майном.
6.
Внести зміни до висновку постійної комісії від 03.07.2017 ʺПро розгляд
звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцяхʺ, замінивши в пункті 2.2.
висновку цифру ʺ5ʺ на цифру ʺ20ʺ.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Державної
спеціалізованої
фінансової
установи
ʺДержавний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництвуʺ та Чернівецького регіонального управління щодо
передачі в оренду нерухомого майна за
адресою:вул. Головна, 245 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Державної спеціалізованої фінансової установи
ʺДержавний фонд сприяння молодіжному житловому будівництвуʺ та його
Чернівецького регіонального управління щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях, враховуючи погодження
балансоутримувача: Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат,
керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне передати в оренду Чернівецькому регіональному
управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи ʺДержавний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництвуʺ нерухоме майно (частину
приміщення 5-го поверху будівлі літ А) площею 110,3 кв.м за адресою: вул.
Головна, 245 в м. Чернівцях на строк 2 роки 11 місяців.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Головного
територіального управління юстиції у
Чернівецькій області щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 245 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 110,3
кв.м. за адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях, враховуючи, що постійною
комісією вже прийнято рішення про передачу його в оренду іншій юридичній
особі, комісія

ВИРІШИЛА:
Відмовити у передачі в оренду Головному територіальному управлінню
юстиції у Чернівецькій області нерухомого майна за адресою: вул. Головна,
245 в м. Чернівцях.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення обласної
ради "Про внесення змін до рішення
17-ї сесії обласної ради VII скликання
від
14.11.2017
№208-17/17
"Про
надання згоди на вступ до складу
співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької
області"
Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від
14.11.2017 №208-17/17 "Про надання згоди на вступ до складу
співзасновників Установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №208-17/17
"Про надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про списання, відчуження та
передачу окремого майна спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.1.1. Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20М з
ПРЗ (підсилювач рентгенівського зображення), 1983 року випуску,
інвентарний номер 101470122, балансовою вартістю 131251,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби
крові":
1.2.1. Морозильний ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний
номер 101490019, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

1.2.2. Сублімаційна сушилка LZ-45, 1983 року випуску, інвентарний
номер101400190, балансовою вартістю 9504,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.3. Компресор, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400274,
балансовою вартістю 5600,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.4. Апарат LZ-30, 1986 року випуску, інвентарний номер 101400278,
балансовою вартістю 218846,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Бідистилятор скляний, 2007 року випуску, інвентарний номер
101400215, балансовою вартістю 16980,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.6. Холодильник низькотемпературний ХНТ-300, 2004 року випуску,
інвентарний номер 101490001, балансовою вартістю 16100,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.7. Центрифуга ЦЛ-4000, 1978 року випуску, інвентарний номер
101400211, балансовою вартістю 12317,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.8. Морозильний ларь Frigor-400, 2007 року випуску, інвентарний
номер 101490018, балансовою вартістю 5500,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.3. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату:
1.3.1. Водонапірної башти АБВ-КД, 1966 року випуску, інвентарний
номер 101330037, балансовою вартістю 4530,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.2. Газовий котел "Ferolli" 100, 2012 року випуску, інвентарний номер
101410085, балансовою вартістю 23104,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.4. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня":
1.4.1. Реоаналізатор, 1991 року випуску, інвентарний номер 101470673,
балансовою вартістю 22466,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.5. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.5.1. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493483, заводський номер
2VCAJ629, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.2. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493486, заводський номер
2VCAJ627, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.3. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493484, заводський номер
2VCAJ630, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

1.5.4. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493485, заводський номер
2VCAJ621, балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.5. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2002 року випуску, інвентарний номер 101493487, заводський номер
2VCAJ622 балансовою вартістю 118000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.6. Апарат гемодіаліза "штучна нирка" "FRESENIUS"4008S BASIS
BIBAG, 2008 року випуску, інвентарний номер 101493614, заводський номер
7VCAFJ24, балансовою вартістю 149800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.7. Аналізатор лазерний ретинальної гостроти, 1990 року випуску,
інвентарний номер 101452829, балансовою вартістю 10251,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.8. Фотокератометр ФК-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
101492833, балансовою вартістю 7082,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.9. Укладка для ел. хім. синт. стереліз. миюч. дез. розчин., 2008 року
випуску, інвентарний номер 101473619, заводський номер 800302,
балансовою вартістю 74820,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.10. Системний блок 3109 б/в, 2010 року випуску, інвентарний номер
101481314, балансовою вартістю 6814,86 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.11. Набір для реанімації, 2008 року випуску, балансовою вартістю
24890,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.6. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер":
1.6.1. Установка кріохірургічна "К", 1988 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470129, балансовою вартістю 6326,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.2. Набір для реанімації, 2008 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470027, балансовою вартістю 29600,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.3. Апарат високочастотний, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470438, балансовою вартістю 7531,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.4. Великий операційний набір, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470439, балансовою вартістю 6339,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.5. Кольпоскоп КС-110/20, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470401, балансовою вартістю 15061,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.6.6. Дистилятор ДЕ-10, 2008 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470034, балансовою вартістю 9288,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.7. Насос інфузійний ТЕ, 2007 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470023, балансовою вартістю 13499,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.8. Діскалібратор РЖУ-07, 1986 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470381, балансовою вартістю 13815,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.6.9. Апарат ЕХВЧ-500, 2001 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10470015, балансовою вартістю 10460,00 грн, із
нарахованим повним зносом;
1.6.10. Операційний вел. набір БОН-2, 2001 року введений в
експлуатацію, інвентарний номер 10470001, балансовою вартістю 7607,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.11. Операційний вел. набір БОН-2, 2001 року введений в
експлуатацію, інвентарний номер 10470002, балансовою вартістю 7607,00
грн., із нарахованим повним зносом.
1.7. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.7.1. Електрокардіограф "Медікар" ЕР362, 1991 року випуску,
інвентарний номер 101470492, балансовою вартістю 47026,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.7.2. Дезінфікуюча установка, 2008 року випуску, інвентарний номер
101470010, балансовою вартістю 74820,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.8. Комунальний заклад "Оршівський дитячий будинок санаторного
типу":
1.8.1. Котел опалювальний КС-Г-100, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10490176, балансовою вартістю 16278,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.8.2. Котел до газу, 2008 року випуску, інвентарний номер 10490003,
балансовою вартістю 14357,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Національної Академії педагогічних наук України на баланс
комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" друкованої продукції, а саме:
2.1.1. Методичні рекомендації "Способи підвищення соціальноадаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків
травматичних подій" (за ред. Т.М. Титаренко), кількість примірників – 4;
2.1.2. Методичні рекомендації "Шлях подолання дитячої психотравми в
діяльності працівників психологічної служби" (Музиченко І.В., Ткачук І.І.),
кількість примірників – 15;

2.1.3. Навчальний посібник "Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму
і критичного мислення молоді" (Череповська Н.І.), кількість примірників – 2;
2.1.4. Навчальний посібник "Хімія в завданнях, 7-9 кл." (Величко Л.П.),
кількість примірників – 5;
2.1.5. Посібник "Методологічні проблеми наукової психології" (Рибалка
В.В.), кількість примірників – 5;
2.1.6.
Посібник
"Оцінювання
інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в
освіті" (Гриценчук О.О., Іванюк І.В., Кравчина О.Є., Лещенко М.П.,
Малицька І.Д., Овчарук О.В., Сороко Н.В., Тимчук Л.І.), кількість
примірників – 5;
2.1.7. Посібник "Прикладні аспекти становлення політико-правової
свідомості молоді" (за ред. З.Ф. Сіверс), кількість примірників – 3;
2.1.8. Посібник "Тестові технології оцінювання компетентностей учнів"
(Ляшенко О.І., Жук Ю.О., Ващенко Л.С., Науменко С.О., Гривко А.В.),
кількість примірників – 2.
2.2. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на баланс Путильського Центру ПМСД
твердопаливного котла Viadrus Hercules U22 модель Basic, 2014 року
випуску, інвентарний номер 10490232, балансовою вартістю 14792,00 грн., із
нарахованим зносом 0,00 грн.
3. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на відчуження з балансу:
3.1. Чернівецького комунального обласного бюро технічної
інвентаризації легкового транспортного засобу ВАЗ-21099, 2001 року
випуску,
реєстраційний
номер
777-91
МР,
номер
кузова
ХТА21099012977297, загальний пробіг 1252900 км., інвентарний номер
1050701, загальний пробіг 1 252 900 км, балансовою вартістю 24544,52 грн.,
із нарахованим повним зносом.
4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
4.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби
крові":
4.1.1. Стіл фракційний ФС-50, 1972 року випуску, інвентарний номер
101400077, балансовою вартістю 2673,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.2. Аквадистилятор ДЄ-25, 1995 року випуску, інвентарний номер
101400280, балансовою вартістю 2620,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.3. Холодильна установка Фрігера КС-30, 1988 року випуску,
інвентарний номер101400270, балансовою вартістю 3180,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
4.1.4. Вакуум-насос, 1998 року випуску, інвентарний номер 101400275,
балансовою вартістю 4500,00 грн., із нарахованим повним зносом;

4.1.5. Холодова установка Фрігера КС-30, 1970 року випуску,
інвентарний номер 101400051, балансовою вартістю 4125,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
5. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд заяви директора КЗ
"Чернівецький
обласний
коледж
мистецтв ім. С. Воробкевича" Бобика В.В.
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтею 42 Закону України "Про вищу освіту",
відповідно до рішення ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області", та
розпорядження голови обласної ради від 17.01.2018р. №8 "Про оголошення
конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу
"Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича", розглянувши
заяву директора зазначеного закладу Бобика Василя Васильовича від
19.03.2018р. щодо продовження дії контракту з 20.03.2018р. на період до
проведення виборів керівника коледжу, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові обласної ради продовжити дію контракту
директора комунального закладу "Чернівецький обласний коледж мистецтв
ім. С. Воробкевича" на період до проведення виборів керівника закладу.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проекту
рішення "Про внесення змін до рішення 18-ї
сесії обласної ради від 17.12.2017р. №241-18/17
"Про передачу обласного комунального
закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа
у м. Новодністровськ" у комунальну
власність
територіальної
громади
м.
Новодністровськ"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення
18-ї сесії обласної ради від 17.12.2017р. №241-18/17 "Про передачу обласного
комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м.
Новодністровськ" у комунальну власність територіальної громади м.
Новодністровськ", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення 18-ї сесії
обласної ради від 17.12.2017р. №241-18/17 "Про передачу обласного
комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м.
Новодністровськ" у комунальну власність територіальної громади м.
Новодністровськ" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
20 березня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення трудового колективу,
учнівського колективу та батьків учнів КЗ
"Хотинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат №2" від 20.03.2018 №Кол-20
щодо збереження та майбутньої долі
навчального закладу
Розглянувши та обговоривши звернення трудового колективу,
учнівського колективу та батьків учнів КЗ "Хотинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 20.03.2018 №Кол-20 щодо
збереження та майбутньої долі навчального закладу, комісія
ВИРІШИЛА:
Підготувати звернення депутатів обласної ради до Верховної ради
України щодо внесення змін до законодавства з метою збереження та
подальшого функціонування комунального закладу "Хотинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №2".
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

