ПРОТОКОЛ № 33
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
13 червня 2018 року
10:00 каб.332

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Семенюк І.В., Ткачук
В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Гливко А.Г., Палій В.М., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника 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;
Левицька А.П. – головний лікар КМУ "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня;
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Бойко Г.В. – голова Чернівецького обласного товариства політв’язнів та
репресованих;
Затуловська О.П. – директор Чернівецького обласного краєзнавчого музею;
Єленєв В.В. – директор ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф";
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна";
Чернишов Д. – керівник громадського формування "Буковинська народна
комендатура";
Біволаріу В.М. – в.о. головного лікаря ОКМУ "Центр медико-соціальної
експертизи".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
психіатрична лікарня" Левицької А.П. щодо продовження трудових відносин на
новий термін.
Інформує: Андрієць О.А., Левицька А.П.
2.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про розгляд
звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо державного фінансування цілісних майнових
комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації".
Інформує: Герман М.І.
3.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення питання
реставрації будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.
Інформує: Федорук А.І., Герман М.І.
4.
Про розгляд звернення ГО "Чернівецьке обласне товариство
політв'язнів та репресованих" від 29.05.2018 №19/18 щодо надання дозволу на
встановлення пам'ятної меморіальної дошки на приміщенні Чернівецького
обласного краєзнавчого музею.
Інформує: Затуловська О.П., Герман М.І.
5.
Про розгляд звернення обласної комунальної установи
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за
адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині.
Інформує: Бубнов К.І., Єленєв В.В.
6.
Про розгляд звернень ПрАТ "Vodafone" та ПрАТ "Київстар" щодо
впорядкування договірних відносин з Чернівецькою обласною радою в частині
орендованого майна.
Інформує: Бубнов К.І.
7.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в
м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.

8.
Про розгляд звернення громадського формування "Буковинська
народна комендатура" від 13.04.2018 №01/80 щодо надання в користування
терміном на 5 років автомобіля ВАЗ 2121 "Нива", який знаходиться на балансі
КМУ "Центр медико-соціальної експертизи".
Інформує: Чернишов Д., Біволаріу В.М., Герман М.І.
9.
Про розгляд результатів виїзного засідання тимчасової комісії
обласної ради з вивчення питання щодо подальшого функціонування
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця".
Інформує: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., Левко
В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М.
10.
Про розгляд звернення Міністерства охорони здоров'я України від
06.06.2018 №07.1.07/14133 щодо надання згоди на прийняття з державної у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області автомобілів
швидкої допомоги.
Інформує: Герман М.І., Єленєв В.В.
11.
Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання
дозволу на укладання договору сервітуту для користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.

У зв’язку з відсутністю на засіданні комісії секретаря комісії Гливко А.Г.
головою комісії Годнюк Л.О. було запропоновано обрати секретарем комісії
даного засідання Мотуляка В.Д.
Результат голосування: одноголосно - "за".
І. Слухали:
Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Чернівецька обласна
психіатрична лікарня" Левицької А.П. щодо продовження трудових відносин на
новий термін.
Виступили: Андрієць О.А., Левицька А.П.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Чернівецька

обласна психіатрична лікарня" Левицькою Анжелою Петрівною шляхом
укладання нового контракту на строк 5 років.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про розгляд звернення
депутатів обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо державного фінансування цілісних майнових комплексів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про розгляд звернення
депутатів обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо державного фінансування цілісних майнових комплексів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення питання реставрації будівлі за
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.
Виступили: Федорук А.І., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення питання реставрації будівлі за
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, взяти до відома.
2.
Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації профінансувати роботи по реставрації будівлі за
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення ГО "Чернівецьке обласне товариство політв'язнів та
репресованих" від 29.05.2018 №19/18 щодо надання дозволу на встановлення
пам'ятної меморіальної дошки на приміщенні Чернівецького обласного
краєзнавчого музею.
Виступили: Бойко Г.В., Затуловська О.П., Герман М.І.

Вирішили:
1.
Звернення ГО "Чернівецьке обласне товариство політв'язнів та
репресованих" від 29.05.2018 №19/18 взяти до відома.
2.
Погодити надання дозволу на встановлення пам'ятної меморіальної
дошки на приміщенні Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд звернення обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" щодо
передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул.
Шевченка, 29 в м. Хотині.
Виступили: Бубнов К.І., Єленєв В.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ А 1-8; 1-9; 110; 1-11; 1-29 та частину приміщення першого поверху будівлі літ Б 4-30; 4-31)
площею 186,2 кв.м. за адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині для розміщення
бригад екстреної медичної допомоги на строк 2 роки 11 місяців, встановивши
річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернень ПрАТ "Vodafone" та ПрАТ "Київстар" щодо
впорядкування договірних відносин з Чернівецькою обласною радою в частині
орендованого майна.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне скасувати рішення 30-ї сесії обласної ради Ⅴ
скликання від 11.08.2009 № 236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" та
рішення 18-ї сесії обласної ради ⅤІ скликання від 20.09.2013 № 117-18/13 "Про
внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради Ⅴ скликання від 11.08.2009 №

236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області".
2.
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання (додається).
Результат голосування: 7 – "за", 2 – "проти", 0 – "утримались".
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно підвалу
будівлі літ Б за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, а саме:
1.1. Частину приміщення ʺІʺ площею 222,7 кв.м.;
1.2. Частину приміщення ʺІІІʺ площею 379,5 кв.м.;
1.3. Частину приміщення ʺІVʺ площею 193,4 кв.м.
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 інший
термін, із внесенням змін в такій редакції до висновків комісії від 07.11.2017 щодо
оренди нерухомого майна відповідно до Закону України ʺПро оренду державного
та комунального майнаʺ;
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 орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018
році, зазначеним нерухомим майном.

Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд звернення громадського формування "Буковинська народна
комендатура" від 13.04.2018 №01/80 щодо надання в користування терміном на
5 років автомобіля ВАЗ 2121 "Нива", який знаходиться на балансі КМУ "Центр
медико-соціальної експертизи".
Виступили: Чернишов Д., Біволаріу В.М., Герман М.І.

Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу КМУ "Центр медико-соціальної
експертизи" на укладання договору з громадським формуванням "Буковинська
народна комендатура" на тимчасове користування автомобілем ВАЗ 2121
"Нива" терміном на 5 років.
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд результатів виїзного засідання тимчасової комісії обласної
ради з вивчення питання щодо подальшого функціонування Чернівецького
обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця".
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Результати виїзного засідання тимчасової комісії обласної ради з
вивчення питання щодо подальшого функціонування Чернівецького обласного
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" взяти до
відома.
2.
Доручити юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради
підготувати пропозиції щодо передачі в оренду, укладання договору про
спільну діяльність тощо та подати на розгляд постійної комісії з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд звернення Міністерства охорони здоров'я України від
06.06.2018 №07.1.07/14133 щодо надання згоди на прийняття з державної у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області автомобілів
швидкої допомоги.
Виступили: Герман М.І., Єленєв В.В.
Вирішили:
1.
Погодити надання згоди на прийняття з державної у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 2 (двох) автомобілів

швидкої допомоги на баланс ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф".
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Головою постійної комісії Годнюк Л.О. було запропоновано повернутися
до розгляду питання "Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту для користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.", яке розглядалось на
засіданні постійної комісії 23.05.2018 та по якому не було прийнято жодного
рішення.
Результат голосування: 8 – "за", 1 – "проти", 0 – "утримались".
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання дозволу
на укладання договору сервітуту для користування земельною ділянкою за
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.
Виступили: Чернушка С.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу керівнику комунальної медичної
установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на укладання з ПП
Чоботар постійного платного договору сервітуту на користування земельною
ділянкою площею 0,5800 га, кадастровий номер 7310136300:08:001:0195, за
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2 для проходу, проїзду та цілей
визначених статтею 99 Земельного кодексу України.
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримались".

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Л.Годнюк

В.Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд заяви головного лікаря
КМУ
"Чернівецька
обласна
психіатрична лікарня" Левицької А.П.
щодо продовження трудових відносин
на новий термін
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" Левицької
Анжели Петрівни від 12.03.2018р. 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 головним лікарем комунальної медичної установи "Чернівецька
обласна психіатрична лікарня" Левицькою Анжелою Петрівною шляхом
укладання нового контракту на строк 5 років.
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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про розгляд звернення
депутатів обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо державного фінансування
цілісних майнових комплексів вищих
навчальних
закладів
І-ІІ
рівнів
акредитації"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
розгляд звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо державного фінансування цілісних
майнових комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації",
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про розгляд
звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо державного фінансування цілісних майнових
комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації" 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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної державної адміністрації від
24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення
питання реставрації будівлі за адресою: м.
Чернівці, вул. Грушевського, 1
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної
державної адміністрації від 24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення
питання реставрації будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
24.05.2018 №01.42/18-1076 щодо вирішення питання реставрації будівлі за
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, взяти до відома.
2.
Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації профінансувати роботи по реставрації будівлі за
адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.

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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ГО "Чернівецьке
обласне товариство політв'язнів та
репресованих" від 29.05.2018 №19/18 щодо
надання
дозволу
на
встановлення
пам'ятної
меморіальної
дошки
на
приміщенні Чернівецького обласного
краєзнавчого музею
Розглянувши та обговоривши звернення ГО "Чернівецьке обласне
товариство політв'язнів та репресованих" від 29.05.2018 №19/18 щодо
надання дозволу на встановлення пам'ятної меморіальної дошки на
приміщенні Чернівецького обласного краєзнавчого музею, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення ГО "Чернівецьке обласне товариство політв'язнів та
репресованих" від 29.05.2018 №19/18 взяти до відома.
2.
Погодити надання дозволу на встановлення пам'ятної
меморіальної дошки на приміщенні Чернівецького обласного краєзнавчого
музею.

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
13 червня 2018

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласної
комунальної установи "Чернівецький
обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф"
щодо передачі в оренду на пільгових
умовах нерухомого майна за адресою:
вул. Шевченка, 29 в м. Хотині
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" щодо
передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за адресою:
вул. Шевченка, 29 в м. Хотині, враховуючи висновок постійної комісії обласної
ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 20.03.2018, керуючись
Положенням про порядок та умови оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ А 1-8; 1-9; 110; 1-11; 1-29 та частину приміщення першого поверху будівлі літ Б 4-30; 4-31)
площею 186,2 кв.м. за адресою: вул. Шевченка, 29 в м. Хотині для розміщення
бригад екстреної медичної допомоги на строк 2 роки 11 місяців, встановивши
річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання 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
13 червня 2018

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернень
ПрАТ
"Vodafone" та ПрАТ "Київстар"
щодо впорядкування договірних
відносин з Чернівецькою обласною
радою в частині орендованого майна
Розглянувши звернення ПрАТ "Vodafone" від 23.02.2018 № ТД-18-2868 та
ПрАТ "Київстар" від 23.04.2018 № 8172/10 щодо впорядкування договірних
відносин з Чернівецькою обласною радою в частині використання нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
враховуючи пункт 6 статті 27 Закону України "Про телекомунікації", комісія
ВИРІШИЛА:
1. Вважати за доцільне скасувати рішення 30-ї сесії обласної ради Ⅴ
скликання від 11.08.2009 № 236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" та
рішення 18-ї сесії обласної ради ⅤІ скликання від 20.09.2013 № 117-18/13 "Про
внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради Ⅴ скликання від 11.08.2009 №
236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області".
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного
питання (додається).

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
13 червня 2018

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 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 підвалу будівлі
літ Б за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, а саме:
1.1. Частину приміщення ʺІʺ площею 222,7 кв.м.;
1.2. Частину приміщення ʺІІІʺ площею 379,5 кв.м.;
1.3. Частину приміщення ʺІVʺ площею 193,4 кв.м.
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 інший термін, із внесенням змін в такій редакції до висновків комісії від 07.11.2017 щодо оренди нерухомого майна відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ;
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 орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018 році,
зазначеним нерухомим майном.

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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення громадського
формування
"Буковинська
народна
комендатура" від 13.04.2018 №01/80 щодо
надання в користування терміном на 5
років автомобіля ВАЗ 2121 "Нива", який
знаходиться на балансі КМУ "Центр
медико-соціальної експертизи"
Розглянувши та обговоривши звернення громадського формування
"Буковинська народна комендатура" від 13.04.2018 №01/80 щодо надання в
користування терміном на 5 років автомобіля ВАЗ 2121 "Нива", який
знаходиться на балансі КМУ "Центр медико-соціальної експертизи", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу КМУ "Центр медико-соціальної
експертизи" на укладання договору з громадським формуванням
"Буковинська народна комендатура" на тимчасове користування автомобілем
ВАЗ 2121 "Нива" терміном на 5 років.
2.
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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів виїзного засідання
тимчасової комісії обласної ради з вивчення
питання щодо подальшого функціонування
Чернівецького обласного комунального
підприємства "Бальнеологічний санаторій
"Брусниця"
Розглянувши та обговоривши результати виїзного засідання тимчасової
комісії обласної ради з вивчення питання щодо подальшого функціонування
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Результати виїзного засідання тимчасової комісії обласної ради з
вивчення питання щодо подальшого функціонування Чернівецького
обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій
"Брусниця" взяти до відома.
2.
Доручити юридичному відділу виконавчого апарату обласної
ради підготувати пропозиції щодо передачі в оренду, укладання договору про
спільну діяльність тощо та подати на розгляд постійної комісії з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст 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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд звернення Міністерства
охорони здоров'я України від 06.06.2018
№07.1.07/14133 щодо надання згоди на
прийняття з державної у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст
області автомобілів швидкої допомоги
Розглянувши та обговоривши звернення Міністерства охорони здоров'я
України від 06.06.2018 №07.1.07/14133 щодо надання згоди на прийняття з
державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
автомобілів швидкої допомоги, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання згоди на прийняття з державної у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 2 (двох) автомобілів
швидкої допомоги на баланс ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф".
2.
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
13 червня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ПП Чоботар від
10.05.2018 щодо надання дозволу на
укладання
договору
сервітуту
для
користування земельною ділянкою за
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2
Розглянувши звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання
дозволу на укладання договору сервітуту для користування земельною
ділянкою площею 0,5800 га за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2,
яка знаходиться в постійному користуванні КМУ "Чернівецька обласна
психіатрична лікарня", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу керівнику комунальної медичної
установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на укладання з ПП
Чоботар постійного платного договору сервітуту на користування земельною
ділянкою площею 0,5800 га, кадастровий номер 7310136300:08:001:0195, за
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2 для проходу, проїзду та цілей
визначених статтею 99 Земельного кодексу України.
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

