
ПРОТОКОЛ № 46 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
12 вересня 2019 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гергелюк О.В., Левко В.В., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко 
А.Г., Грижук В.І. 
 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької 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; 
Кермач О.М. – в.о. директора обласної комунальної установи "Соціальний 
центр матері та дитини". 
 

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 Левка В.В. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора обласної комунальної установи "Соціальний центр матері та 
дитини". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

2. Про внесення змін та доповнення до  висновку постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019 "Про внесення 



змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора обласної комунальної установи "Соціальний центр матері та 
дитини". 
Виступили: Чернушка С.І., Кермач О.М. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора обласної комунальної установи 
"Соціальний центр матері та дитини" визнано Кермач Олександру Михайлівну 
та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

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

 
ІI. Слухали: 

Про внесення змін та доповнення до  висновку постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019 "Про внесення 
змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Внести зміни та доповнення до висновку постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019 "Про внесення 
змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ", доповнивши його підпунктами наступного 
змісту: 

"1.1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №181-27/18 «Про реорганізацію шляхом перетворення 
обласної комунальної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча клінічна лікарня"» а 
саме, в назві і по тексту рішення замінити слова: "обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласна дитяча клінічна лікарня" на слова: 
"обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня"." 

"4.1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №183-27/18 "Про реорганізацію шляхом перетворення 



обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної допомоги" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" а саме, в назві і по тексту рішення замінити слова: "обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
на слова: "обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
лікарня швидкої медичної допомоги"." 

"7.1. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №117-32/19 «Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунальної медичної установи "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" а саме, в назві і по тексту рішення 
замінити слова: "обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" на слова: "обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер"." 

2. Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити дані 
зміни на сесії обласної ради. 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                          В.Левко 



 

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 
 
12 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
обласної комунальної установи 
"Соціальний центр матері та дитини" 

 

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

самоврядування в Україні"', відповідно до Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області затвердженого рішенням 15-ї 
сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, розглянувши 
та обговоривши результати конкурсного добору на заміщення посади 
директора обласної комунальної установи "Соціальний центр матері та 
дитини" від 10.09.2019р., згідно якого переможцем конкурсу визнано Кермач 
Олександру Михайлівну, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора обласної комунальної установи 
"Соціальний центр матері та дитини" визнано Кермач Олександру 
Михайлівну 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 
 
12 вересня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін та доповнення до  
висновку постійної комісії обласної ради з 
питань приватизації та управління 
об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області від 09.09.2019 "Про внесення змін 
та доповнень до попередніх рішень 
обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ" 

 

 

Розглянувши зміни та доповнення до висновку постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019 "Про 
внесення змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо 
реорганізації комунальних медичних установ", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до висновку постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019 "Про 
внесення змін та доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо 
реорганізації комунальних медичних установ", доповнивши його 
підпунктами наступного змісту: 

"1.1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №181-27/18 «Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Обласна дитяча клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча 
клінічна лікарня"» а саме, в назві і по тексту рішення замінити слова: обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча клінічна лікарня" 
на слова: "обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна дитяча клінічна лікарня". 



"4.1. Внести зміни і доповнення до рішення 27-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 21.11.2018 №183-27/18 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" а саме, в назві і по тексту рішення замінити 
слова: "обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" на слова: "обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"." 

"7.1. Внести зміни і доповнення до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го 
скликання від 07.08.2019 №117-32/19 «Про реорганізацію шляхом 
перетворення комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" а саме, 
в назві і по тексту рішення замінити слова: "обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" на слова: "обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер"." 

2. Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити 
дані зміни на сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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