
ПРОТОКОЛ № 30 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

управління об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
17 квітня 2018 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій 
В.М., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.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; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Китайгородська В.М. – начальник управління культури Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Савкін В.В. – директор Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації; 
Бобик В.В. – директор Комунальний заклад "Чернівецький обласний коледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича"; 
Кузик Ф.В. – в.о. директора Чернівецького медичного коледжу Буковинського 
державного медичного університету; 
Парасківа М.С. – директор Чернівецького геріатричного пансіонату; 
Зайдел М.І. – директор Обласний комунальний заклад "Магальський дитячий 
будинок-інтернат"; 



Вольський О.Д. – директор ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинок-
інтернат"; 
Вдовічен А.М. – головний лікар Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру; 
Бачинський В.Т. – начальник КМУ "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи"; 
Ушаков В.І. – головний лікар ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня"; 
Курик М.В. – головний лікар комунальної установи "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер"; 
Маковійчук – головний лікар КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний диспансер". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд заяви директора комунального закладу "Чернівецький 

обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" Бобика В.В. щодо призначення 
на посаду директора. 

Інформує: Китайгородська В.М., Бобик В.В. 
2. Про розгляд заяви тимчасово виконуючою обов'язки директора 

Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного 
університету Кузик Ф.В. щодо призначення на посаду директора. 

Інформує Андрієць О.А., Кузик Ф.В. 
3. Про розгляд заяви директора Чернівецького геріатричного 

пансіонату Парасківи М.С. щодо продовження трудових відносин на новий 
термін. 

Інформує: Савкін В.В., Парасківа М.С. 
4. Про розгляд заяви директора Магальського дитячого будинку-

інтернату Зайдела М.І. щодо продовження трудових відносин на новий термін. 
Інформує: Савкін В.В., Зайдел М.І. 
5. Про розгляд заяви директора ОКУ "Хотинський 

психоневрологічний будинок-інтернат" Вольського О.Д. щодо продовження 
трудових відносин на новий термін. 

Інформує: Савкін В.В., Вольський О.Д. 
6. Про розгляд заяви головного лікаря Чернівецького обласного 

медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо продовження трудових 
відносин на новий термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Вдовічен А.М. 



7. Про розгляд заяви начальника КМУ "Обласне бюро судово-
медичної експертизи" Бачинського В.Т. щодо продовження трудових відносин 
на новий термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Бачинський В.Т. 
8. Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна 

клінічна лікарня" Ушакова В.І. щодо продовження трудових відносин на новий 
термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Ушаков В.І. 
9. Про розгляд заяви головного лікаря КУ "Обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер" Курик М.В. щодо продовження трудових відносин 
на новий термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Курик М.В. 
10. Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний 

клінічний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. щодо продовження 
трудових відносин на новий термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Маковійчук І.О. 
11. Про визначення фіксованих умов щодо передачі в оренду 

нерухомого майна за адресою: Л. Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях та внесення 
змін до деяких висновків постійної комісії. 

Інформує: Бардюк І.В. 
12. Про розгляд ситуації щодо утримання підопічних в Нижньо-

Станівецькому психоневрологічному будинку-інтернаті. 
Інформує: Савкін В.В., Герман М.І. 
 
Членом постійної комісії-депутатом Ткачуком В.В. була внесена 

пропозиція доповнити порядок денний засідання комісії питанням наступного 
змісту: 

Про зарахування орендарю ТОВ «Буковина Трейдінг ЛТД» витрати на 
проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна за адресою: вул. 
Небесної Сотні, 20-А в м. Чернівцях. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" Бобика В.В. щодо призначення 
на посаду директора. 



Виступили: Китайгородська В.М., Бобик В.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити дію 
контракту директора комунального закладу "Чернівецький обласний коледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича" на період до проведення виборів керівника 
закладу. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 

ІI. Слухали: 
Про розгляд заяви тимчасово виконуючою обов'язки директора 

Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного 
університету Кузик Ф.В. щодо призначення на посаду директора. 
Виступили: Андрієць О.А., Кузик Ф.В. 

Вирішили:  

1. Погодити матеріали засідання виборчої комісії з проведення 
виборів директора Чернівецького медичного коледжу БДМУ Кузик Фрозіни 
Миколаївни. 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради укласти контракт 
строком на 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви директора Чернівецького геріатричного пансіонату 

Парасківи М.С. щодо продовження трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Савкін В.В., Парасківа М.С. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором Чернівецького геріатричного пансіонату Парасківою 
Мирославом Степановичем шляхом укладання строкового трудового договору 
строком на 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 
 



ІV. Слухали: 
Про розгляд заяви директора Магальського дитячого будинку-інтернату 

Зайдела М.І. щодо продовження трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Савкін В.В., Зайдел М.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором Магальського дитячого будинку-інтернату Зайделом 
Михайлом Івановичем шляхом укладання строкового трудового договору на 
новий термін. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 

V. Слухали: 
Про розгляд заяви директора ОКУ "Хотинський психоневрологічний 

будинок-інтернат" Вольського О.Д. щодо продовження трудових відносин на 
новий термін. 
Виступили: Савкін В.В., Вольський О.Д. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинок-
інтернат" Вольським Олександром Дмитровичем шляхом укладання строкового 
трудового договору строком на 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо продовження трудових відносин 
на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Вдовічен А.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовіченим Анатолієм Миколайовичем шляхом 
укладання нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - «за». 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви начальника КМУ "Обласне бюро судово-медичної 

експертизи" Бачинського В.Т. щодо продовження трудових відносин на новий 
термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Бачинський В.Т. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з начальником КМУ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" 
Бачинським Віктором Теодосовичем шляхом укладання нового контракту на 
строк 5 років. 

Результат голосування: одноголосно – «за». 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" Ушакова В.І. щодо продовження трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Ушаков В.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк 
В.Д., Білек О.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем обласної комунальної установи "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" Ушаковим Володимиром Івановичем шляхом 
укладання нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: 5 – «за», 3 – «утримались», 2 – «не голосували». 
Рішення не прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря КУ "Обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер" Курик М.В. щодо продовження трудових відносин 
на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Курик М.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем комунальної установи "Обласний лікарсько-



фізкультурний диспансер" Курик Марією Василівною шляхом укладання 
нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: 8 – «за», 2 – «не голосували». 
 

X. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний 

клінічний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. щодо продовження 
трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Маковійчук І.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем комунальної медичної установи "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер" Маковійчук Іриною 
Омелянівною шляхом укладання нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: одноголосно – «за». 
 

XІ. Слухали: 
Про визначення фіксованих умов щодо передачі в оренду нерухомого 

майна за адресою: Л. Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях та внесення змін до деяких 
висновків постійної комісії. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
підвального приміщення) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а в 
м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести 
відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 
майна". 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 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. Внести зміни до висновків постійної комісії:  
5.1. від 03.07.2017 "Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального 

майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лермонтова, 
4 в м. Чернівцях", замінивши в пункті 2.2. висновку цифру ʺ5ʺ на цифру ʺ10ʺ; 

5.2. від 28.09.2017 "Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо 
передачі в позичку (безоплатне користування) приміщення за адресою: вул. 
Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях", замінивши в пункті 3.2. висновку цифру 
ʺ5ʺ на цифру ʺ10ʺ; 

5.3 від 28.09.2017 "Про розгляд звернення Чернівецької обласної 
філармонії щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Щепкіна, 4-6 в м. Чернівцях", замінивши в пункті 3.2. висновку цифру ʺ5ʺ на 
цифру ʺ10ʺ; 

Результат голосування: 7 – «за», 3 – «утримались». 
 
 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд ситуації щодо утримання підопічних в Нижньо-

Станівецькому психоневрологічному будинку-інтернаті. 
Виступили: Савкін В.В. 

Вирішили:  

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Результат голосування: одноголосно – «за». 
 
 

XIIІ. Слухали: 
Про зарахування орендарю ТОВ «Буковина Трейдінг ЛТД» витрати на 

проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна за адресою: вул. 
Небесної Сотні, 20-А в м. Чернівцях. 
Виступили: Чернушка С.І., Гайничеру М.І. 

Депутат Ткачук В.В. проінформував членів комісії про конфлікт інтересів 
із зазначеного питання та про те, що не прийматиме участь в голосуванні. 

Вирішили:  



Довивчити дане питання та перенести його розгляд на наступне засідання 
постійної комісії.  

Результат голосування: 8 – «за», 2 – «не голосували». 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 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 Чернівецької 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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про призначення Кузик Ф.В. на посаду 
директора комунального вищого 
навчального закладу «Чернівецький 
медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» 

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол від 29.03.2018 року засідання 

виборчої комісії з проведення виборів директора Чернівецького медичного 
коледжу БДМУ, керуючись Положенням про порядок призначення та 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій-
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міст області 
затвердженим рішенням XV сесії обласної ради VII скликання від 
13.09.2017р. №164-15/17, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 42 Закону України «Про 
вищу освіту», комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити матеріали засідання виборчої комісії з проведення 
виборів директора Чернівецького медичного коледжу БДМУ Кузик Фрозіни 
Миколаївни. 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради укласти 
контракт строком на 5 років. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
Чернівецького геріатричного 
пансіонату Парасківи М.С. щодо 
продовження трудових відносин на 
новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора Чернівецького 

геріатричного пансіонату Парасківи Мирослава Степановича від 14.02.2018р. 
щодо укладання з ним строкового трудового договору на новий строк та 
керуючись пунктом 2.4.1 Положення про порядок призначення і звільнення з 
посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 
13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором Чернівецького геріатричного пансіонату Парасківою 
Мирославом Степановичем шляхом укладання строкового трудового 
договору строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
Магальського дитячого будинку-
інтернату Зайдела М.І. щодо 
продовження трудових відносин на 
новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора Магальського дитячого 

будинку-інтернату Зайдела Михайла Івановича від 14.02.2018р. щодо 
укладання з ним строкового трудового договору на новий строк та керуючись 
пунктом 2.4.1 Положення про порядок призначення і звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, 
затвердженим рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 
13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором Магальського дитячого будинку-інтернату Зайделом 
Михайлом Івановичем шляхом укладання строкового трудового договору на 
новий термін.  
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора ОКУ 
"Хотинський психоневрологічний 
будинок-інтернат" Вольського О.Д. 
щодо продовження трудових відносин 
на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної комунальної 

установи "Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат"        
Вольського О.Д. від 14.02.2018р. щодо укладання з ним строкового 
трудового договору на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 Положення 
про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV 
сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 

відносини з директором ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинок-
інтернат" Вольським Олександром Дмитровичем шляхом укладання 
строкового трудового договору строком на 5 років.  
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря  
Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. 
щодо продовження трудових відносин 
на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря Чернівецького 

обласного медичного діагностичного центру Вдовічена Анатолія 
Миколайовича від 05.02.2018р. щодо продовження з ним трудових відносин 
шляхом укладання контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим 
рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 

відносини з головний лікарем Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовіченим Анатолієм Миколайовичем шляхом 
укладання нового контракту на строк 5 років. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви начальника КМУ  
"Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" Бачинського В.Т. щодо 
продовження трудових відносин на 
новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву начальника комунальної медичної 

установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи" Бачинського Віктора 
Теодосовича від 05.02.2018р. щодо продовження з ним трудових відносин 
шляхом укладання контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим 
рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з начальником КМУ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" 
Бачинським Віктором Теодосовичем шляхом укладання нового контракту на 
строк 5 років. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
17 квітня 2018 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій 
В.М., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.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; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Ушаков В.І. – головний лікар ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
 
 
VIII. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" Ушакова В.І. щодо продовження трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Ушаков В.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк 
В.Д., Білек О.В. 

Вирішили:  



Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем обласної комунальної установи "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" Ушаковим Володимиром Івановичем шляхом 
укладання нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: 5 – «за», 3 – «утримались», 2 – «не голосували». 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря  
КУ "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" Курик М.В. 
щодо продовження трудових відносин 
на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної 

установи "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" Курик Марії 
Василівни від 02.02.2018р. щодо продовження з нею трудових відносин 
шляхом укладання контракту на новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, затвердженим 
рішенням ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з головний лікарем комунальної установи "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" Курик Марією Василівною шляхом укладання 
нового контракту на строк 5 років. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря  
КМУ "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер" 
Маковійчук І.О. щодо продовження 
трудових відносин на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної 

медичної установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
диспансер" Маковійчук Ірини Омелянівни від 05.02.2018р. щодо 
продовження з нею трудових відносин шляхом укладання контракту на 
новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 Положення про порядок 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної ради 
VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 

відносини з головний лікарем комунальної медичної установи "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний диспансер" Маковійчук Іриною 
Омелянівною шляхом укладання нового контракту на строк 5 років. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
17 квітня 2018 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про визначення фіксованих умов щодо 
передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а в м. 
Чернівцях та внесення змін до деяких 
висновків постійної комісії  

Враховуючи пропозиції навчально-курсового комбінату житлово-комунального 
господарства щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Л.Кобилиці, 
21-а 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 (частину 

підвального приміщення) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а 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 за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 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. Внести зміни до висновків постійної комісії:  
5.1. від 03.07.2017 ʺПро розгляд звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лермонтова, 4 в м. 
Чернівцяхʺ, замінивши в пункті 2.2. висновку цифру ʺ5ʺ на цифру ʺ10ʺ; 

 



5.2. від 28.09.2017 ʺПро розгляд звернення ОКП ʺБуковина-Фармʺ щодо 
передачі в позичку (безоплатне користування) приміщення за адресою: вул. Героїв 
Майдану, 85 в м. Чернівцяхʺ, замінивши в пункті 3.2. висновку цифру ʺ5ʺ на цифру 
ʺ10ʺ; 

5.3. від 28.09.2017 ʺПро розгляд звернення Чернівецької обласної філармонії 
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в м. 
Чернівцяхʺ, замінивши в пункті 3.2. висновку цифру ʺ5ʺ на цифру ʺ10ʺ; 

 
 
 
Голова постійної комісії                         Л.Годнюк  



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд ситуації щодо утримання 
підопічних в Нижньо-Станівецькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

соціального захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо утримання підопічних в Нижньо-Станівецькому 
психоневрологічному будинку-інтернаті, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
17 квітня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про зарахування орендарю ТОВ 
«Буковина Трейдінг ЛТД» витрат на 
проведення невід’ємних поліпшень 
орендованого майна за адресою: вул. 
Небесної Сотні, 20-А в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши заяву ТОВ «Буковина Трейдінг ЛТД» від 12.04.2018 та 

враховуючи наявність актів виконаних робіт з звітом незалежного аудитора, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Довивчити дане питання та перенести його розгляд на наступне 
засідання постійної комісії. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л. Годнюк 
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