
 
ПРОТОКОЛ № 42 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  
управління об’єктами спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ, міст області 
 

28 травня 2019 року                                                    м. Чернівці 
343 кабінет 10:40 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру 
М.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гливко А.Г., Грижук В.І., Палій 
В.М. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – начальник 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. 
 

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". 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік". 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна. 

 



2. Про розгляд звернення Господарського суду Чернівецької області 
від 27.05.2019 №02.03-19-439/19 щодо надання дозволу на проведення ремонту 
(реставраційного) даху та конструкцій об’єму горища за адресою: вул. 
О.Кобилянської, 14 в м. Чернівцях. 

Інформує: Герман Михайло Ілліч. 
 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік". 
Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд звернення Господарського суду Чернівецької області від 
27.05.2019 №02.03-19-439/19 щодо надання дозволу на проведення ремонту 
(реставраційного) даху та конструкцій об’єму горища за адресою: вул. 
О.Кобилянської, 14 в м. Чернівцях. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Надати дозвіл Господарському суду Чернівецької області на проведення 
ремонту (реставраційного) даху та конструкцій об’єму горища пам’ятки 
архітектури та містобудування місцевого значення за адресою: вул. 
О.Кобилянської, 14 в м. Чернівцях. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення 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 
 
02 серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 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 
 
28 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Господарського суду 
Чернівецької області від 27.05.2019 №02.03-
19-439/19 щодо надання дозволу на 
проведення ремонту (реставраційного) даху 
та конструкцій об’єму горища за адресою: 
вул. О.Кобилянської, 14 в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Господарського суду 

Чернівецької області від 27.05.2019 №02.03-19-439/19 щодо надання дозволу 
на проведення ремонту (реставраційного) даху та конструкцій об’єму горища 
пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення 1898 р. 
(Ох.№9/32-Чв) на вул. О.Кобилянської, 14 в м. Чернівці, враховуючи листи-
погодження відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради 
від 10.12.2018 №163653, управління культури Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 18.01.2019 №01/16-36 та експертний звіт ДП 
"Укрдержбудекспертиза" від 04.04.2019 №26-0072-19/2, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Надати дозвіл Господарському суду Чернівецької області на 
проведення ремонту (реставраційного) даху та конструкцій об’єму горища 
пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення за адресою: вул. 
О.Кобилянської, 14 в м. Чернівцях. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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