
ПРОТОКОЛ № 50 
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
13 грудня 2019 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Грижук В.І., Левко В.В., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гергелюк О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Семенюк І.В. 
 
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; 
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; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Подорожний В.А. – директор Департаменту економічного розвитку 
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 Левка В.В. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора комунального обласного позашкільного навчального закладу 
"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді. 



Інформує: Чернушка Степан Іванович, Тріска Марія Костянтинівна. 
 
2. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 

від 21.11.2019 №1800 щодо передачі нерухомого майна в оперативне 
управління обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
3. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" від 27.11.2019 №09 щодо передачі нерухомого майна в оперативне 
управління обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
4. Про розгляд звернення Державного архіву Чернівецької області 

щодо передачі права постійного користування земельною ділянкою, яка є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік". 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна. 

 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області 
на 2020 рік". 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна. 

 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2020 рік". 

Інформує: Подорожний Віктор Аксентійович. 

 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною радою проекту 

рішення "Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік". 
Інформує: Чернушка Степан Іванович. 

 
 
 



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

директора комунального обласного позашкільного навчального закладу 
"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного 
позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія наук 
учнівської молоді" визнано Тріску Марію Костянтинівну та внести відповідний 
проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

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

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" від 
21.11.2019 №1800 щодо передачі нерухомого майна в оперативне управління 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня 
швидкої медичної допомоги". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу нерухомого майно за адресою: вул. Фастівська, 
2, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, а саме: будівлі - основний корпус лікарні літ. А площею 20442,00 
кв.м., лікувальний корпус літ. А1 площею 423,70 кв.м., лікувальний корпус літ. 
А2 площею 851,10 кв.м., пральня літ. В площею 818,80 кв.м., гараж літ. Г 
площею 457,90 кв.м., овочесховище літ. З площею 46,60 кв.м., харчоблок літ. П 
площею 1203,60 кв.м., насосна літ. О, трансформаторна літ. Ж, 
трансформаторна літ. Т, трансформаторна літ. Р, прохідна літ. У, підпірна 
стінка І, підпірна стінка ІІ,огорожа №1 в оперативне управління обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги". 

2. Внести відповідний проект рішення із зазначеного питання для 
розгляду на сесії обласної ради. 

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

 



ІII. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від 

27.11.2019 №09 щодо передачі нерухомого майна в оперативне управління 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
137, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, а саме: нежитлові будівлі - кафедра хірургії літ. "А" 
площею 466,70 кв.м., адмінкорпус літ. "Б" площею 349,8 кв.м., хірургічний 
корпус літ. "А'" площею 5541,10 кв.м., методичний відділ літ. "Б-Б" площею 
256,10 кв.м., АТС-комутаторна літ. "В" площею 42,10 кв.м., патолого-
анатомічний корпус літ. "Г" площею 656,10 кв.м., терапевтичний корпус літ. 
"Д" площею 3492,20 кв.м., господарський корпус літ. "Е, К, М, Н, Т" площею 
2814,20 кв.м., корпус хірургії сосудів літ. "Ж" площею 2125,10 кв.м., 
лорвідділення літ. "З" площею 1862,00 кв.м., інфекційне відділення літ. "И" 
площею 2383,60 кв.м., урологія, ортопедія, стоматологія, приймальний покій 
літ. "Л" площею 3066,30 кв.м., приміщення дезкамери літ. "О" площею 21,70 
кв.м., бібліотека, архів, їдальня літ. "П" площею 237.90 кв.м., прохідна літ. "Р" 
площею 12,30 кв.м., склад та прохідна літ. "С" площею 17,60 кв.м., столярна 
майстерня літ. "У" площею 52,70 кв.м., приймальний покій, рентген, дезкамера 
літ. "Ф" площею 191,10 кв.м., гаражі літ. "Х" площею 346,20 кв.м., склад літ. 
"Ц" площею 73,70 кв.м., конюшня літ. "Ш" площею 29,50 кв.м., хлораторна літ. 
"Щ" площею 7,0 кв.м., трансформаторна підстанція літ. "Є", газорозподільчий 
пункт літ. "Ч", гараж літ. "Ю", вбиральня літ. "Я", огорожа та ворота №1-8, 
димова башта №9) в оперативне управління обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

2. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. 
Буковинська, 4-А, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: поліклініка Літ. "А" площею 1546,2 
кв.м., ворота №1; огорожа №2 в оперативне управління обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня". 

3. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
129, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, а саме: нежитлова будівля Літ. "А", акушерський корпус 
площею 2222,9 кв.м. в оперативне управління обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

4. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. 
Буковинська, 1-А, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: нежитлова будівля Літ. "А", пологовий 



будинок площею 6450,8 кв.м. в оперативне управління обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

5. Внести відповідний проект рішення із зазначеного питання для 
розгляду на сесії обласної ради. 

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

 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Державного архіву Чернівецької області щодо 

передачі права постійного користування земельною ділянкою, яка є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу в постійне користування Державному архіву 
Чернівецької області земельну ділянку площею 0, 2023 га (кадастровий номер 
7310136300:01:002:0034), яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Небесної Сотні, 20 А. Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва 
та обслуговування інших будівель громадської забудови. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 

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

 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік". 
Виступили: Чобан 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. 
 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2020 рік". 
Виступили: Чобан Ю.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області на 
2020 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020 рік". 
Виступили: Подорожний В.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2020 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною радою проекту рішення 

"Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною радою проект рішення 
"Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

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

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                          Любов ГОДНЮК 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                            Віталій 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 
 
13  грудня  2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
КОПНЗ "Буковинська Мала академія 
наук учнівської молоді" 

 

 
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 призначення і 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької затвердженого рішенням  15-ї сесії обласної ради VІІ скликання 
від 13.09.2017р. № 164-15/17, розглянувши та обговоривши результати 
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного 
позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія наук 
учнівської молоді" від 14.11.2019р., згідно якого переможцем конкурсу 
визнано Тріску Марію Костянтинівну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора комунального обласного 
позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія наук 
учнівської молоді" визнано Тріску Марію Костянтинівну 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 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" від 
21.11.2019 №1800 щодо передачі 
нерухомого майна в оперативне 
управління обласного комунального 
некомерційного підприємства 
"Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги" 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" від 21.11.2019 №1800 щодо передачі нерухомого майна 
в оперативне управління обласного комунального некомерційного 
підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу нерухомого майно за адресою: вул. 
Фастівська, 2, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: будівлі - основний корпус лікарні літ. 
А площею 20442,00 кв.м., лікувальний корпус літ. А1 площею 423,70 кв.м., 
лікувальний корпус літ. А2 площею 851,10 кв.м., пральня літ. В площею 
818,80 кв.м., гараж літ. Г площею 457,90 кв.м., овочесховище літ. З площею 
46,60 кв.м., харчоблок літ. П площею 1203,60 кв.м., насосна літ. О, 
трансформаторна літ. Ж, трансформаторна літ. Т, трансформаторна літ. Р, 
прохідна літ. У, підпірна стінка І, підпірна стінка ІІ,огорожа №1 в оперативне 
управління обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги". 

2. Внести відповідний проект рішення із зазначеного питання 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 
 

13 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
від 27.11.2019 №09 та 11.12.2019 щодо 
передачі нерухомого майна в оперативне 
управління обласного комунального 
некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" від 27.11.2019 №09 та 11.12.2019 щодо передачі 
нерухомого майна в оперативне управління обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
137, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, а саме: нежитлові будівлі - кафедра хірургії літ. "А" 
площею 466,70 кв.м., адмінкорпус літ. "Б" площею 349,8 кв.м., хірургічний 
корпус літ. "А'" площею 5541,10 кв.м., методичний відділ літ. "Б-Б" площею 
256,10 кв.м., АТС-комутаторна літ. "В" площею 42,10 кв.м., патолого-
анатомічний корпус літ. "Г" площею 656,10 кв.м., терапевтичний корпус літ. 
"Д" площею 3492,20 кв.м., господарський корпус літ. "Е, К, М, Н, Т" площею 
2814,20 кв.м., корпус хірургії сосудів літ. "Ж" площею 2125,10 кв.м., 
лорвідділення літ. "З" площею 1862,00 кв.м., інфекційне відділення літ. "И" 
площею 2383,60 кв.м., урологія, ортопедія, стоматологія, приймальний покій 
літ. "Л" площею 3066,30 кв.м., приміщення дезкамери літ. "О" площею 21,70 
кв.м., бібліотека, архів, їдальня літ. "П" площею 237.90 кв.м., прохідна літ. 
"Р" площею 12,30 кв.м., склад та прохідна літ. "С" площею 17,60 кв.м., 
столярна майстерня літ. "У" площею 52,70 кв.м., приймальний покій, 
рентген, дезкамера літ. "Ф" площею 191,10 кв.м., гаражі літ. "Х" площею 
346,20 кв.м., склад літ. "Ц" площею 73,70 кв.м., конюшня літ. "Ш" площею 



29,50 кв.м., хлораторна літ. "Щ" площею 7,0 кв.м., трансформаторна 
підстанція літ. "Є", газорозподільчий пункт літ. "Ч", гараж літ. "Ю", 
вбиральня літ. "Я", огорожа та ворота №1-8, димова башта №9) в оперативне 
управління обласного комунального некомерційного підприємства 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

2. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. 
Буковинська, 4-А, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: поліклініка Літ. "А" площею 1546,2 
кв.м., ворота №1; огорожа №2 в оперативне управління обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня". 

3. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
129, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, а саме: нежитлова будівля Літ. "А", акушерський корпус 
площею 2222,9 кв.м. в оперативне управління обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

4. Погодити передачу нерухомого майна за адресою: вул. 
Буковинська, 1-А, в м. Чернівцях, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, а саме: нежитлова будівля Літ. "А", 
пологовий будинок площею 6450,8 кв.м. в оперативне управління обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня". 

5. Внести відповідний проект рішення із зазначеного питання 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 
 
13 грудня 2019 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Державного архіву 
Чернівецької області щодо надання права 
постійного користування земельною 
ділянкою, яка є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Державного архіву 
Чернівецької області 20.11.2019 № 01-08/6526", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу в постійне користування Державному архіву 
Чернівецької області земельну ділянку площею 0, 2023 га (кадастровий 
номер 7310136300:01:002:0034), яка розташована за адресою: м. Чернівці, 
вул. Небесної Сотні, 20 А. Цільове призначення земельної ділянки - для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії 
Чернівецької 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 
 
13 грудня 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 
 
13 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про обласний бюджет Чернівецької 
області на 2020 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2020 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області 
на 2020 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 
 
13 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
рішення "Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 
2020 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення "Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2020 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 
 
13 грудня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною радою проекту рішення "Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2020 
рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною радою 
проект рішення "Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною радою проект 
рішення "Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік" для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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