
ПРОТОКОЛ № 38 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
17 грудня 2018 року                                                    м. Чернівці 

11:00,  332 каб. 
 
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., Палій В.М., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гливко А.Г., 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; 
Заячук М.Д. – заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Подорожний В.А. – директор Департаменту регіонального розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації 
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Ісопенко І.Ю. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Дідич Г.М. – директор КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат № 2"; 
Допіряк П.В. – Голова Хотинської районної державної адміністрації; 
Представники – трудового колективу, профспілки, батьківського комітету, 
вихованці КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"; 



Громадські активісти, учасники АТО Хотинського району; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд подання обласної державної адміністрації від 
04.12.2018 №01.39/18-2457 та 04.10.2018 №01.39/18-1982 щодо дострокового 
розірвання строкового трудового договору з директором КЗ "Хотинська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем Г.М. 

Інформує: Палійчук О.М., Дідич Г.М. 

 
2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2019 рік". 

Інформує: Подорожний В.А. 

 
3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про обласний бюджет на 2019 рік". 
Інформує: Чобан Ю.І. 

 
4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік". 

Інформує: Чобан Ю.І. 

 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки". 

Інформує: Федорук А.І. 

 
6. Про розгляд проекту рішення "Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
загальної середньої освіти Чернівецької обласної ради". 

Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І. 
 
 



У зв’язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря комісії 
Гливко А.Г. головою комісії Годнюк Л.О. було запропоновано обрати 
секретарем комісії даного засідання Волошенюк М.В. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
І. Слухали: 

Про розгляд подання обласної державної адміністрації від 04.12.2018 
№01.39/18-2457 та 04.10.2018 №01.39/18-1982 щодо дострокового розірвання 
строкового трудового договору з директором КЗ "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем Г.М. 
Виступили: Палійчук О.М., Дідич Г.М., Заячук М.Д., Ісопенко І.Ю., Гайничеру 
М.І., Допіряк П.В., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Грижук В.І., Білек О.А., 
представники трудового колективу, профспілки, батьківського комітету, 
вихованці КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"; 
громадські активісти, учасники АТО Хотинського району. 

Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 04.12.2018 №01.39/18-2457 та 04.10.2018р. № 01.39/18-1982 
щодо дострокового розірвання строкового трудового договору від 01.09.2016р., 
укладеного між директором Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Палійчук О.М. та директором КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 2" Дідичем Г.М. за неналежне виконання службових 
обов'язків, враховуючи заяву громадських активістів, учасників АТО 
Хотинського району від 11.12.2018 №Кол-119 щодо проведення службового 
розслідування Міністерством освіти і науки України, створення тимчасової 
комісії обласної ради для підтвердження або спростування висвітлених у багато 
чисельних ЗМІ обставин роботи КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2" та у відповідності до абзацу 2 пункту 4.4. Положення про 
порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладу, 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 

Вирішили:  

Головою постійної комісії Годнюк Л.О. була внесена пропозиція 
достроково розірвати строковий трудовий договір з директором комунального 
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем 
Гнатом Миколайовичем. 

Результат голосування: 1 – "за", 2 – "проти", 6 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

ІI. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2019 рік". 



Виступили: Подорожний В.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2019 рік"для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про обласний бюджет на 2019 рік". 
Виступили: Чобан Ю.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет на 2019 рік" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік". 
Виступили: Чобан Ю.І. 

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". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та 
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки". 
Виступили: Федорук А.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення "Про затвердження Положення про порядок 

проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної 
середньої освіти Чернівецької обласної ради". 
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І., Палійчук О.М., Заячук М.Д. 

Вирішили:  

1. Доповнити пункт 20 Положення про порядок проведення конкурсу 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради (далі-Положення) підпунктами наступного змісту: 

- тестування на знання спеціального законодавства України у сфері 
загальної середньої освіти (Додаток 1); 

- розв’язання ситуаційних завдань, з метою з'ясування спроможності 
претендентів використовувати свої знання та досвід під час виконання 
посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності 
та професійних знань претендентів встановленим вимогам, що пов’язані із 
завданнями та змістом роботи керівника (Додаток 2); 

2. Доповнити пункт 26 Положення підпунктом наступного змісту: 
- співбесідою. 
3. Пункт 29 Положення виключити. 
4. В пункті 30 Положення в першому реченні замінити слово "не" на 

слово "також". 
5. Пункт 32 доповнити абзацом наступного змісту: 
Перелік критеріїв за якими здійснюється оцінювання, обґрунтування 

критеріїв, бали, що виставляються, та співвідношення з п'ятибальною системою 
містяться в Додатку 3 до цього Положення. 

6. Доповнити положення Додатком 4 Порядок проведення тестування, 
порядок розв’язання ситуаційних завдань. 

7. Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити 
зазначені зміни при розгляді на сесії обласної ради проекту рішення "Про 
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чернівецької 
обласної ради". 



8. Рекомендувати проект рішення "Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
загальної середньої освіти Чернівецької обласної ради" зі змінами та 
доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              М.Волошенюк 
 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

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

 
17 грудня 2018 року                                                    м. Чернівці 

11:00,  332 каб. 
 
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., Палій В.М., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гливко А.Г., 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; 
Заячук М.Д. – заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Ісопенко І.Ю. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Дідич Г.М. – директор КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат № 2" 
Допіряк П.В. – Голова Хотинської районної державної адміністрації  
Представники трудового колективу, профспілки, батьківського комітету, 
вихованці КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"; 
Громадські активісти, учасники АТО Хотинського району. 
 

І. Слухали: 



Про розгляд подання обласної державної адміністрації від 04.12.2018 
№01.39/18-2457 та 04.10.2018 №01.39/18-1982 щодо дострокового розірвання 
строкового трудового договору з директором КЗ "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем Г.М. 

Виступили: Палійчук О.М., Дідич Г.М., Заячук М.Д., Ісопенко І.Ю., Гайничеру 
М.І., Допіряк П.В., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Грижук В.І., Білек О.А., 
представники трудового колективу, профспілки, батьківського комітету, 
вихованці КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"; 
громадські активісти, учасники АТО Хотинського району. 
 

Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 04.12.2018 №01.39/18-2457 та 04.10.2018р. № 01.39/18-1982 
щодо дострокового розірвання строкового трудового договору від 01.09.2016р., 
укладеного між директором Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Палійчук О.М. та директором КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 2" Дідичем Г.М. за неналежне виконання службових 
обов'язків, враховуючи заяву громадських активістів, учасників АТО 
Хотинського району від 11.12.2018 №Кол-119 щодо проведення службового 
розслідування Міністерством освіти і науки України, створення тимчасової 
комісії обласної ради для підтвердження або спростування висвітлених у багато 
чисельних ЗМІ обставин роботи КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2" та у відповідності до абзацу 2 пункту 4.4. Положення про 
порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладу, 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 
Вирішили:  

Головою постійної комісії Годнюк Л.О. була внесена пропозиція 
достроково розірвати строковий трудовий договір з директором комунального 
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем 
Гнатом Миколайовичем. 

Результат голосування: 1 – "за", 2 – "проти", 6 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              М.Волошенюк 



 

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 грудня 2018 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про Програму 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2019 рік" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2019 рік"для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
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 грудня 2018 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про обласний бюджет 
на 2019 рік" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет на 2019 
рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет на 2019 рік" для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
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 грудня 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 



 

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 грудня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та 
розвитку комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних 
громад" на 2016-2018 роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад" на 2016-2018 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2016-
2018 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
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 грудня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсу на 
посаду керівника комунального 
закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради" 

 

 
Враховуючи рішення 27-ї сесії обласної ради VII скликання від 

21.11.2018 №185-27/18 "Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної 
середньої освіти Чернівецької обласної ради", розглянувши та обговоривши 
проект рішення "Про затвердження Положення про порядок проведення 
конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 
освіти Чернівецької обласної ради", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити пункт 20 Положення про порядок проведення 
конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 
освіти Чернівецької обласної ради (далі-Положення) підпунктами наступного 
змісту: 

- тестування на знання спеціального законодавства України у сфері 
загальної середньої освіти (Додаток 1); 

- розв’язання ситуаційних завдань, з метою з'ясування спроможності 
претендентів використовувати свої знання та досвід під час виконання 
посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної 
компетентності та професійних знань претендентів встановленим вимогам, 
що пов’язані із завданнями та змістом роботи керівника (Додаток 2); 

2. Доповнити пункт 26 Положення підпунктом наступного змісту: 



- співбесідою. 
3. Пункт 29 Положення виключити. 
4. В пункті 30 Положення в першому реченні замінити слово "не" 

на слово "також". 
5. Пункт 32 доповнити абзацом наступного змісту: 
Перелік критеріїв за якими здійснюється оцінювання, обґрунтування 

критеріїв, бали, що виставляються, та співвідношення з п'ятибальною 
системою містяться в Додатку 3 до цього Положення. 

6. Доповнити положення Додатком 4 Порядок проведення 
тестування, порядок розв’язання ситуаційних завдань. 

7. Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити 
зазначені зміни при розгляді на сесії обласної ради проекту рішення "Про 
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чернівецької 
обласної ради". 

8. Рекомендувати проект рішення "Про затвердження Положення 
про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
загальної середньої освіти Чернівецької обласної ради" зі змінами та 
доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
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