
ПРОТОКОЛ № 43 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
02 серпня 2019 року                                                      м. Чернівці 
343 кабінет, 12:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Білек О.В., Гливко А.Г., 
 
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П., Ткачук В.В., 
Гайничеру М.І., Палій В.М. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької 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; 
Кривов'яза Ю.В. – начальник відділу земельних відносин управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Ісопенко І.Ю. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Чебан Юрій Іванович - заступник директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Федорук А.І.- начальник КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Білянін Г.І.- директор комунального закладу "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області"; 
Савчук О.О.- кандидат на посаду директора комунального загальноосвітнього 
закладу "Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1"; 
Ткачук Н.В.- кандидат на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат". 

 
 
 
 
 



 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

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

Інформує: Чобан Юрій Іванович. 

 
2. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Савчук Олена Орестівна. 

 
3. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 2". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Ткачук Наталія Василівна. 

 
4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

Інформує: Андрієць Оксана Анатоліївна. 

 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора". 

Інформує: Андрієць Оксана Анатоліївна. 

 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний 
санаторій "Красноїльськ". 

Інформує: Андрієць Оксана Анатоліївна. 

 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 



в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз". 

Інформує: Андрієць Оксана Анатоліївна. 

 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки". 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович. 

 
9. Про розгляд звернення НАПН України від 12.06.2019 №2-6/208 

щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 

Інформує: Білянін Григорій Іванович. 

 
10. Про розгляд клопотання Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо передачі в 
оренду на пільгових умовах приміщення кабінету №241 в адмінбудівлі за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович 

. 
11. Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного 

акту "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного 
метра загальної площі нерухомого майна". 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 

 
12. Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка" щодо передачі  в оренду нерухомого майна (напівпідвального 
приміщення літ. А) за адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
13. Про розгляд звернення обласної державної адміністрації та 

Управління Державної служби якості освіти у Чернівецької області щодо 
передачі в позичку частини приміщення четвертого поверху будівлі за адресою: 
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович.  

14. Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо вжиття заходів 
дисциплінарного стягнення до тимчасово виконуючого обов’язки директора 
КОПОЗ "Буковинка" М.Слюсарчука. 

Інформує: Ісопенко Ірина Омельянівна  



 
 
І. Слухали: 

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

Виступили: Чебан Ю.І. 

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 результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1". 

Виступили: Герман М. І., Савчук О.О. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора КЗНЗ "Чернівецький обласний 
навчально-реабілітаційний центр № 1" визнано Савчук Олену Орестівну та 
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

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

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 2". 
Виступили: Герман М.І. Ткачук Н.В. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласний спеціальна школа-інтернат № 2" визнано Ткачук Наталію Василівну 
та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 



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

 

ІV. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

V. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора". 

Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

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



VІ. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний 
санаторій "Красноїльськ". 

Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний 
санаторій "Красноїльськ" для розгляду на сесії обласної ради. 

 
VIІ. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз". 

Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз"для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

VIII. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки". 

Виступили: Федорук А.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 



розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

 

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

IX. Слухали: 

Про розгляд звернення НАПН України від 12.06.2019 №2-6/208 щодо 
надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 

Виступили: Білянін Г.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області друкованої продукції НАПН України. 

2. Внести відповідний проект рішення (що додається) для розгляду на 
сесії обласної ради. 

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

 

X. Слухали: 

Про розгляд клопотання Державної служби України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах приміщення кабінету №241 в адмінбудівлі за адресою: вул. 
Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 

Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
нерухоме майно (приміщення кабінету № 241 (2-57) площею 18,6 кв.м. в 
адмінбудівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях для розміщення 
західного міжрегіонального відділу Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у Чернівецькій області 
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". 



Рішення прийнято. 
 
XI. Слухали: 

Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 
"Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного 
метра загальної площі нерухомого майна". 

Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 
"Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного 
метра загальної площі нерухомого майна" взяти до відома. 

2 Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. підписати 
зазначений звіт та розмістити його на сайті Чернівецької обласної ради. 

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

 
XII. Слухали: 

Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна філармонія імені 
Дмитра Гнатюка" щодо передачі  в оренду нерухомого майна (напівпідвального 
приміщення літ. А) за адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях. 

Виступили: Бардюк І.В. Білек О.В. Годюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Вважати за не доцільне передати в оренду нерухоме майно(частину 
напівпідвального приміщення будівлі літ А) площею 37,8 кв.м. за адресою: площа 
Філармонії, 10 в м. Чернівцях. 
Результат голосування: 6-"за" 1-"проти" 

Рішення  не прийнято. 
 
XIII. Слухали: 

Про розгляд звернення обласної державної адміністрації та Управління 
Державної служби якості освіти у Чернівецької області щодо передачі в 
позичку частини приміщення четвертого поверху будівлі за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  



 1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 

позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  

вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях площею 141,7 кв. м. на строк 2 роки і 11 

місяців для розміщення структурних підрозділів Управління Державної служби 

якості освіти у Чернівецькій області 

 2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 

обласної ради. 

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

 
XIV Слухали: 

Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від 
31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо вжиття заходів дисциплінарного стягнення до 
тимчасово виконуючого обов’язки директора КОПОЗ "Буковинка" 
М.Слюсарчука. 

Виступили: Ісопенко І.О. 

Вирішили:  

1. Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від 
31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо вжиття заходів дисциплінарного стягнення до 
тимчасово виконуючого обов’язки директора КОПОЗ "Буковинка" 
М.Слюсарчука взяти до відома. 

2. Створити робочу комісію для перевірки фактів викладених у 
зверненні, до складу комісії включити: Годнюк Любов Олексіївну, Левко 
Віталія Васильовича, Білек Оксану Василівну. 
 
Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення 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 
 
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 
 
02 серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
КЗНЗ "Чернівецький обласний 
навчально-реабілітаційний центр № 1" 

 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"', статтею 26 Закону України "Про загальну 
середню освіту", відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради затвердженого рішенням  28-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 18.12.2018р. № 204-28/18, розглянувши та обговоривши 
результати конкурсного добору на посаду директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу "Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр № 1", згідно якого переможцем конкурсу визнано 
Савчук Олену Орестівну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора КЗНЗ "Чернівецький обласний 
навчально-реабілітаційний центр № 1" визнано Савчук Олену Орестівну та 
внести відповідний проект рішення на розгляд 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 
 
"___"   _______  2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
КЗ "Чернівецька спеціальна школа-
інтернат № 2" 

 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"', статтею 26 Закону України "Про загальну 
середню освіту", відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради затвердженого рішенням  28-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 18.12.2018р. № 204-28/18, розглянувши та обговоривши 
результати конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна школа-інтернат № 2" від 04.06.2019р., згідно якого 
переможцем конкурсу визнано Ткачук Наталію Василівну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласний спеціальна школа-інтернат № 2" визнано Ткачук Наталію 
Василівну та внести відповідний проект рішення на розгляд 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 
 
"02" серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 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 
 
"02" серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в 
обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" 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 
 
"02" серпня 2019 р.. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про реорганізацію 
шляхом перетворення обласного 
протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство обласний 
протитуберкульозний санаторій 
"Красноїльськ" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний 
санаторій "Красноїльськ" 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 
 
"02" серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної 
установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих 
на туберкульоз" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз"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 
 
"02" серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку комунального 
підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних 
громад" на 2019-2021 роки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-
2021 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 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 
 
02 серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення НАПН України 
від 12.06.2019 №2-6/208 щодо надання 
згоди на безоплатну передачу 
друкованої продукції з державної 
власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області 
 

 
Розглянувши та обговоривши звернення НАПН України від 12.06.2019 

№2-6/208 щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області друкованої продукції НАПН України. 

2. Внести відповідний проект рішення (що додається) 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 
02 серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання Державної 
служби України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної 
операції щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах приміщення кабінету 
№ 241 в адмінбудівлі за адресою:  
вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши клопотання Державної служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах приміщення кабінету № 241 в адмінбудівлі за адресою:  
вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях, відповідно до Положення про порядок та 
умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, враховуючи погодження балансоутримувача майна, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
нерухоме майно (приміщення кабінету № 241 (2-57) площею 18,6 кв.м. в 
адмінбудівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях для розміщення 
західного міжрегіонального відділу Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у Чернівецькій 
області 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 



 

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 
_________  2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акту 
"Про визначення мінімальної вартості 
місячної оренди одного квадратного метра 
загальної площі нерухомого майна" 
 

 
Розглянувши звіт про повторне відстеження результативності 

регуляторного акту "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 
одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна", комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного 

акту "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі нерухомого майна" взяти до відома. 

2. Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. підписати 
зазначений звіт та розмістити його на сайті Чернівецької обласної ради. 
 
 
 
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 

 
02 серпня 2019 року                                                    м. Чернівці 

343 кабінет, 12:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 

Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Білек О.В., Гливко А.Г., 
 
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П., Ткачук В.В., 
Гайничеру М.І., Палій В.М. 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької 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; 
Кривов'яза Ю.В. – начальник відділу земельних відносин управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
 

XIV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка" щодо передачі  в оренду нерухомого майна (напівпідвального 
приміщення літ. А) за адресою: площа Філармонії, 10 в м. Чернівцях. 

Виступили: Бардюк І.В., Білек О.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Вважати за не доцільне передати в оренду нерухоме майно(частину 
напівпідвального приміщення будівлі літ А) площею 37,8 кв.м. за адресою: площа 
Філармонії, 10 в м. Чернівцях. 
 

Результат голосування: 6-"за", 1-"проти". 

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 
02 серпня 2019                  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення обласної державної 
адміністрації та Управління Державної 
служби якості освіти у Чернівецькій 
області щодо передачі в позичку частини 
приміщень четвертого поверху будівлі за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в  
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласної державної адміністрації, Управління 

Державної служби якості освіти у Чернівецькій області та враховуючи пропозиції 
Чернівецької обласної ради профспілок щодо передачі в позичку частини 
приміщень четвертого поверху будівлі за адресою: вул. Кафедральна, 2 в  
м. Чернівцях, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в позичку 
частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях площею 141,7 кв.м. на строк 2 роки і 11 місяців 
для розміщення структурних підрозділів Управління Державної служби якості 
освіти у Чернівецькій області 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд 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 
 
02 серпня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 
31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо 
вжиття заходів дисциплінарного 
стягнення до тимчасово виконуючого 
обов’язки директора КОПОЗ 
"Буковинка" М.Слюсарчука 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо вжиття заходів 
дисциплінарного стягнення до тимчасово виконуючого обов’язки директора 
КОПОЗ "Буковинка" М.Слюсарчука за неналежне виконання посадових 
обов’язків комісія, 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від 
31.07.2019 №01.41/18-1551 щодо вжиття заходів дисциплінарного стягнення 
до тимчасово виконуючого обов’язки директора КОПОЗ "Буковинка" 
М.Слюсарчука взяти до відома. 

2. Створити робочу комісію для перевірки фактів викладених у 
зверненні, до складу комісії включити: Годнюк Любов Олексіївну, Левко 
Віталія Васильовича, Білек Оксану Василівну. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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