
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
05 лютого 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, 301 каб. 
 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Руссу В.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Павлюк М.В. – заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Грегуцак О.М. – начальник відділу фінансового забезпечення закладів та 
установ управління фінансової політики, звітності та правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 
Цуркан Л.П. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Погодін О.Е. – начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Шарагова Т.М. – заступник начальник управління культури Чернівецької 
обласної державної адміністрації;  
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Левицька А.П. – генеральний директор ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області. 

Інформує: Болтунов Олександр Валерійович. 
 

2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Болтунов Олександр Валерійович. 
 

3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2021 рік. 

Інформує: Болтунов Олександр Валерійович. 
 
4. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки". 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про затвердження регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки (в новій редакції)". 

Інформує: Грегуцак Олександр Миколайович. 
 

6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2". 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна. 
 

7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про прийняття цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна. 
 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 38 сесії 
обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу об’єктів 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області у комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської 
об’єднаної територіальної громади". 

Інформує: Цуркан Людвига Павлівна. 

 



9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про створення комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" та 
звернення ГО "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" від 
13.01.2021 №4 щодо прийняття обласної ДЮСШ "Колос" у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович. 
 
10. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту "Інваспорт". 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович. 
 
11. Про розгляд звернення КП "Дирекція з обслуговування майна 

спільної власності територіальних громад" від 17.08.2020 №196 щодо відміни 
пункту 2.3. рішення 38-ї сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №72-
38/20. 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович. 
 

12. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 

Інформує: Шарагова Тетяна Михайлівна, Прохорова-Скрипа Оксана 
Сергіївна. 
 
13. Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Свестун Наталії 

Володимирівни на посаду генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна. 
 
14. Про передачу в оренду окремого нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
15. Про окремі питання оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області у період дії карантину. 
Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

 
16. Про розгляд звернення КНП "Чернівецький обласний 

перинатальний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 



 
17. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресами: вул. 
Головна, 137 та Буковинська, 4-а в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
18. Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний 

онкологічний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
19. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний медичний 

діагностичний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
20. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний 

стоматологічний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: проспект Незалежності, 123 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
21. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 

22. Про розгляд звернення КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" та ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний центр" 
щодо внесення змін до договорів оренди нерухомого майна.  

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
23. Про розгляд звернення комітету самоврядування "Червона калина" 

від 21.12.2020 щодо створення робочої групи для передачі земельної ділянки за 
адресою: пров. Текстильників, 1. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
24. Про розгляд колективного звернення мешканців гуртожитку ОКУ 

"Чернівецька обласна філармонія ім. Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 
в м. Чернівцях щодо приватизації житла. 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна, Бардюк Ігор Васильович. 



 
25. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня" від 11.01.2021 №21 щодо виділення коштів. 
Інформує: Левицька Анжела Петрівна. 

 
26. Про розгляд звернення Чернівецького обласного бюро технічної 

інвентаризації від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної ситуації з будівлями за 
адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович. 
 
27. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Луканюк Олександр Васильович. 

 
Результат голосування: 8 – "за", 1 – "проти", 4 – "утримались". 

 

І. Слухали: 
Про обрання заступника голови постійної комісії з питань управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Болтунов Олександр Валерійович. 

Вирішили:  

Обрати Лесюка Юрія Миколайовича заступником голови постійної комісії 
з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 

Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 5 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

ІI. Слухали: 
Про обрання секретаря постійної комісії з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Болтунов Олександр Валерійович. 

Вирішили:  

1. Перенести обрання секретаря постійної комісії з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
наступне засідання комісії. 

2. Обрати секретарем даного засідання Руссу Вадима Валерійовича. 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення прийнято. 



ІII. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021 рік. 
Виступили: Болтунов Олександр Валерійович. 

Вирішили:  

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2021 рік, що додається. 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регіональної програми із 

забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки". 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки", а 
саме: 

1.1. Пункт 4 "Завдання Регіональної програми та результативні 
показники" доповнити підпунктом наступного змісту:  

"- забезпечення правового вирішення владних рішень з кадрових питань, 
питань управління об’єктами та суб’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області". 

1.2. В додатку 3 до Програми "Напрямки діяльності і заходи 
Регіональної програми" внести зміни: 

- Пункт 4 "Зміст заходу" викласти в наступній редакції: "Видатки на захист 
інтересів обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої 
служби та інші витрати"; 

- Пункт 4 "Очікувані результати" викласти в наступній редакції: 
"Покращить стан розрахунків з орендної плати, забезпечить правове вирішення 
владних рішень з кадрових питань та питань управління об’єктами та 
суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 



2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки" зі 
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про затвердження регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки 
(в новій редакції)". 
Виступили: Грегуцак Олександр Миколайович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки (в новій редакції)" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2". 
Виступили: Цуркан Людвига Павлівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

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

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про прийняття цілісних майнових комплексів закладів 



професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 
Виступили: Цуркан Людвига Павлівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

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

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної ради VII 
скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади". 
Виступили: Цуркан Людвига Павлівна. 

Вирішили:  

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 38 
сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу Про 
передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади", а саме: 

- Замінити в пункті 1.1. даного проєкту рішення цифри: "2.2." на цифри: 
"3.3." 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної 
ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу Про передачу 
об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади" зі змінами та 
доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 
 



IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про створення комунального закладу "Чернівецька обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" та звернення ГО "Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне товариство "Колос" від 13.01.2021 №4 щодо прийняття 
обласної ДЮСШ "Колос" у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 
Виступили: Погодін Олександр Едуардович. 

Вирішили:  

1. Звернення ГО "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 
"Колос" від 13.01.2021 №4 щодо прийняття обласної ДЮСШ "Колос" у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області взяти до відома.  

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" для 
розгляду на сесії обласної ради.  

 

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

 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу "Чернівецький 
регіональний центр з фізичної культури і спорту "Інваспорт". 
Виступили: Погодін Олександр Едуардович. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту "Інваспорт" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 

власності територіальних громад" від 17.08.2020 №196 щодо відміни пункту 
2.3. рішення 38-ї сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №72-38/20. 
Виступили: Федорук Анатолій Іванович. 



Вирішили:  

1. Вважати за доцільне скасування пункту 2.3. рішення 38-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №72-38/20 "Про списання та 
передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області". 

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

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

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

директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 
Виступили: Шарагова Тетяна Михайлівна, Прохорова-Скрипа Оксана 
Сергіївна. 

Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею визнано Яворську Ірину Тодорівну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 

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

 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Свестун Наталії 

Володимирівни на посаду генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна. 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Свестун Наталії 
Володимирівни на посаду генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 6 – "проти", 4 – "утримались", 3 – "не 
голосували". 

Рішення не прийнято. 



XІV. Слухали: 
Про передачу в оренду окремого нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне включити до Переліку другого типу та 
передати в оренду: 

1.1. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації нерухоме майно площею 492,6 кв м. за адресою: вул. Головна, 245 
в м. Чернівцях. 

1.2. Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Хмельницькому, нерухоме майно площею 164,4 кв.м. за 
адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях. 

2.  Встановити річну оренду плату за користування майном, 
зазначеним у пунктах 1.1. – 1.6. у розмірі 1 грн та передбачити в договорах 
оренди відшкодування вартості спожитих комунальних послуг та інших 
обов’язкових платежів. 

3. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 

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

 

XV. Слухали: 
Про окремі питання оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області у період дії карантину. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 

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

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КНП "Чернівецький обласний перинатальний 

центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Буковинська, 1-А в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  



 

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

 

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

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресами: вул. Головна, 
137 та Буковинська, 4-а в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі КНП «Чернівецький обласний 
перинатальний центр» частину приміщення першого поверху в будівлі літ А 
площею 2 кв.м. за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях. Мета оренди 
– розміщення бахіломату. 

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

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний 

центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» частину приміщення площею 2 кв.м. за адресою: вул.  
Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення платіжного 
терміналу. 

 

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

 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний медичний 

діагностичний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а в м. Чернівцях. 



Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у 
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення кабінету 
№109 будівлі літ А) площею 2 кв.м., що є на балансі ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр" за адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а 
в м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення інформаційно-платіжного терміналу 
самообслуговування. 

 

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

 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний 

центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: 
проспект Незалежності, 123 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» частину приміщення площею 1 кв.м. за адресою: 
проспект Незалежності, 123 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення 
платіжного терміналу. 

 

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

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня»:  



- Частину приміщення  будівлі літ «ББ» площею 1 кв.м. за адресою: 
вул. Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення банкомату; 

- Частину приміщення будівлі літ «ББ» площею 1 кв.м. за адресою:  
вул. Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення платіжного 
терміналу. 

 

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

 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КНП "Чернівецький обласний перинатальний 

центр" та ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний центр" щодо внесення 
змін до договорів оренди нерухомого майна. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна №17/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях 
та №18/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, а 
саме: 

1.1. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №17/20 
від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  

ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
1.2. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №18/20 

від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  
ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
2. Рекомендувати голові обласної ради та балансоутримувачам 

нерухомого майна підписати відповідні зміни до вищезазначених договорів 
оренди. 

 

Результат голосування: 5 – "за", 0 – "проти", 8 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комітету самоврядування "Червона калина" від 

21.12.2020 щодо створення робочої групи для передачі земельної ділянки за 
адресою: пров. Текстильників, 1. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

Була внесена пропозиція Гайничеру М.І., щодо зняття даного питання з 
розгляду, оскільки воно не відноситься до компетенції комісії. 



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

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд колективного звернення мешканців гуртожитку ОКУ 

"Чернівецька обласна філармонія ім. Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 
в м. Чернівцях щодо приватизації житла. 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна, Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу на приватизацію гуртожитку літ. "А" 
площею 1222,0 кв.м., який обліковується на балансі ОКУ "Чернівецька обласна 
філармонія ім. Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в м. Чернівцях. 

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

 

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

 

XXV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

від 11.01.2021 №21 щодо виділення коштів. 
Виступили: Левицька Анжела Петрівна. 

Вирішили:  

1. Звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 
11.01.2021 №21 щодо виділення коштів взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації виділити відповідні кошти, згідно звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 11.01.2021 №21. 

 

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

 

XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного бюро технічної 

інвентаризації від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної ситуації з будівлями за 
адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 



Вирішили:  

1. Звернення Чернівецького обласного бюро технічної інвентаризації 
від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної ситуації з будівлями за адресою: вул. 
Синагоги 18-20 в м. Чернівцях взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації виділити відповідні кошти з резервного фонду для 
виконання термінових робіт по усуненню наслідків руйнування будівлі за 
адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях. 

Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

XXVIІ. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Луканюк Олександр Васильович. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Обласного комунального некомерційного підприємства «Буковинський 
клінічний онкологічний центр»: 

1.1.1. Відсмоктувач хірургічний Р, інвентарний № 10470025, введений в 
експлуатацію 22.01.2008 року, балансовою вартістю 6672 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Аналізатор газів крові, інвентарний № 10450420, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 129885 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом. 

1.1.3. Гематологічний аналізатор, інвентарний № 10450408, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 74564 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.4. Аналізатор біохімічний, інвентарний № 10450406, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 31441 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Аналізатор електролітів, інвентарний № 10450418, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 27890 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Приставка коагуляційна Соа, інвентарний № 10450496, введений в 
експлуатацію 31.07.2003 року, балансовою вартістю 6490 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.7. Промивач планшет, інвентарний № 10450421, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 26774 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 



1.1.8. Аналізатор імуноферментний, інвентарний № 10450405, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 37931 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.9. Станок для заточки мікротомів, інвентарний № 10470016, введений в 
експлуатацію 14.05.2003 року, балансовою вартістю 6816 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.10. Монітор спостереження,  інвентарний № 10470493, введений в 
експлуатацію 01.11.2001 року, балансовою вартістю 95509 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.11. Монітор спостереження, інвентарний № 10470494, введений в 
експлуатацію 01.11.2001 року, балансовою вартістю 67590 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.12. Система нагляду монітор, інвентарний № 10470041, введений в 
експлуатацію 12.03.2009 року, балансовою вартістю 50728 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.13. Система нагляду монітор, інвентарний № 10470042, введений в 
експлуатацію 12.03.2009 року, балансовою вартістю 50728 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.14. Система ультразвукова HD, інвентарний № 10470046, введена в 
експлуатацію 12.06.2010 року, балансовою вартістю 459325 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.15. Електрокоагулятор ЕК, інвентарний № 10470024, введений в 
експлуатацію 26.12.2007 року, балансовою вартістю 25355 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.16. Електроніж ЕН-57, інвентарний № 10470028, введений в 
експлуатацію 03.04.2008 року, балансовою вартістю 11893 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.17. Кріохірургічна установка Д, інвентарний № 10470530, введений в 
експлуатацію 07.12.2004 року, балансовою вартістю 39554 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.18. Оглядовий світильний, інвентарний № 10470437, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 11588 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.19. Опромінювач 13-рефлекторний, інвентарний № 10470108, введений 
в експлуатацію 01.01.1967 року, балансовою вартістю 7791 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом. 

 
1.2. Комунального підприємства «Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської»: 
1.2.1. Автобус «КУБАНЬ – Г1-М1-02 на ГАЗ 53-12-01» номерний знак 7645 

ЧВА, інвентарний № 10510006, введений в експлуатацію 1987 року, 
балансовою вартістю 40 779 грн. 45 коп., вартість з нарахованим зносом 40 779 
грн. 45 коп.; 



1.2.2. Причеп «ОдАЗ-794» номерний знак 1771 ОК, інвентарний № 
10510003, введений в експлуатацію 1988 року, балансовою вартістю 2149 грн. 
54 коп., вартість з нарахованим зносом 2149 грн. 54 коп. 

 
1.3. Комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна 

спільної власності територіальних громад»: 
1.3.1. Вантажний фургон «ИЖ 271501», номерний знак СЕ 0036 АА, шасі 

(кузов, рама) ХТК271500N0492456, інвентарний № 10510028, введений в 
експлуатацію 1992 року, вартість з нарахованим зносом 12873 грн. 00 коп. 

1.3.2. Автомобіль ГАЗ-3102, 1992 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
0021 АА, номер шасі 13530, інвентарний № 10510015, балансовою вартістю 
4744,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

 

1.4. Обласного комунального некомерційного підприємства  
«Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»: 

1.4.1. Опалювальний котел Ніісту-5, інвентарний № 10480514, введений в 
експлуатацію 2000 року, балансовою вартістю 3173 грн. 00 коп., з нарахованим 
амортизаційним зносом 0 грн. 00 коп. 

 

1.5. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр»: 

1.5.1. Аналізатор напівавтоматичний біохімічний, модель – ВА88А, 
виробник Shenzehen Mindray Bio – Medical Electronics Co., LTD (Китай), 
інвентарний № 10450087, рік випуску 2013 року, серійний номер – WR – 
3B013013, балансовою вартістю – 98100 грн. 00 коп., сума зносу – 40058 грн. 00 
коп. 

 

1.6. Комунального закладу «Хотинська спеціальна школа № 1»: 
1.6.1. Аварійні приміщення навчальних майстерень, інвентарний номер 

01010002, 1976 року будівництва, позначених літерою «Г» (площею 131.5 кв.м.) 
і літерою «К» (площею 130.5 кв.м.), балансовою вартістю обох приміщень 
235 677 грн. 00 коп., знос становить 235 677 грн. 00 коп. 

2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу на 
передачу з балансу: 

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» на баланс комунального некомерційного 
підприємства «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради: 

2.1.1. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493830, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ93, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 

2.1.2. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493810, 2012 року 
випуску, заводський № 2VSAB849, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим зносом 42860 грн. 16 коп.; 

2.1.3. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493831, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ97, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 



2.1.4. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493832, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ99, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 

2.1.5. Вікно виміру вмісту води, інвентарний № 1127116, 2014 року 
випуску, балансовою вартістю 200 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 200 грн. 
00 коп.; 

2.1.6. Бак очисний в комплекті, інвентарний № 1127320, 2014 року 
випуску, балансовою вартістю 400 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 400 грн. 
00 коп.; 

2.1.7. Підставка для біксів, інвентарний № 11237322, 2014 року випуску, 
балансовою вартістю 330 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 330 грн. 00 коп.; 

2.1.8. Пісочний фільтр, інвентарний № 11237327, 2014 року випуску, 
балансовою вартістю 100 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 100 грн. 00 коп. 

3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Вадим РУССУ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про обрання заступника голови постійної 
комісії з питань управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 

 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Болтунова О.В. щодо кандидатури Лесюка Юрія Миколайовича на посаду 
заступника голови постійної комісії з питань управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Обрати Лесюка Юрія Миколайовича заступником голови постійної 
комісії з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про обрання секретаря постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 

 

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

Болтунова О.В. щодо кандидатури на посаду секретаря постійної комісії з 
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Перенести обрання секретаря постійної комісії з питань 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на наступне засідання комісії. 

2. Обрати секретарем даного засідання Руссу Вадима Валерійовича. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2021 рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2021 рік, що додається. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
затвердження Регіональної програми 
із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2021-2023 
роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження 

Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2021-2023 роки", враховуючи висновок юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради від 04.02.2021 р., комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2021-2023 роки", а саме: 

1.1. Пункт 4 "Завдання Регіональної програми та результативні 
показники" доповнити підпунктом наступного змісту:  

"- забезпечення правового вирішення владних рішень з кадрових питань, 
питань управління об’єктами та суб’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

1.2. В додатку 3 до Програми "Напрямки діяльності і заходи 
Регіональної програми" внести зміни: 



- Пункт 4 "Зміст заходу" викласти в наступній редакції: "Видатки на 
захист інтересів обласної ради у судових органах та органах державної 
виконавчої служби та інші витрати"; 

- Пункт 4 "Очікувані результати" викласти в наступній редакції: 
"Покращить стан розрахунків з орендної плати, забезпечить правове 
вирішення владних рішень з кадрових питань та питань управління 
об’єктами та суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області". 

2. Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки" 
зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про затвердження 
регіональної програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних 
закладів охорони здоров'я на 2020-
2022 роки (в новій редакції)" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження регіональної 
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров'я на 2020-2022 роки (в новій редакції)", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про затвердження регіональної програми 
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 
2020-2022 роки (в новій редакції)" для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про перейменування 
комунального закладу "Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" для розгляду 
на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про прийняття 
цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття цілісних 
майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до 
рішення 38 сесії обласної ради VII 
скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про 
передачу Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської 
ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 38 
сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу 
Про передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської 
ради Хотинської міської об’єднаної територіальної громади", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 
38 сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу 
Про передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської 
ради Хотинської міської об’єднаної територіальної громади", а саме: 

- Замінити в пункті 1.1. даного проєкту рішення цифри: "2.2." на цифри: 
"3.3." 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 38 сесії 



обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №68-38/20 "Про передачу Про 
передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади" зі змінами та 
доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкту рішення "Про 
створення комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа 
"Авангард" та звернення ГО "Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне товариство "Колос" від 
13.01.2021 №4 щодо прийняття обласної ДЮСШ 
"Колос" у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 
 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального 
закладу "Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" 
та звернення ГО "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 
від 13.01.2021 №4 щодо прийняття обласної ДЮСШ "Колос" у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення ГО "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 
товариство "Колос" від 13.01.2021 №4 щодо прийняття обласної ДЮСШ 
"Колос" у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
взяти до відома.  

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" для 
розгляду на сесії обласної ради.  
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про перейменування 
комунального закладу "Чернівецький 
регіональний центр з фізичної культури 
і спорту "Інваспорт" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування 
комунального закладу "Чернівецький регіональний центр з фізичної культури 
і спорту "Інваспорт", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу 
"Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту "Інваспорт" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
05 лютого 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, 301 каб. 
 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Руссу В.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Павлюк М.В. – заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 

власності територіальних громад" від 17.08.2020 №196 щодо відміни пункту 
2.3. рішення 38-ї сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №72-38/20. 
Виступили: Федорук Анатолій Іванович. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне скасування пункту 2.3. рішення 38-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №72-38/20 "Про списання та 



передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області". 

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

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Вадим РУССУ 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
Чернівецького обласного краєзнавчого 
музею 

 

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

самоврядування в Україні"', статтями 21-2 - 21-5 Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 
призначення керівників державних та комунальних закладів культури", 
відповідно до рішення  ХV сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. 
№ 164-15/17 "Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області", 
розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на посаду 
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, згідно якого 
переможцем конкурсу визнано Яворську Ірину Тодорівну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею визнано Яворську Ірину Тодорівну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради. 
 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
05 лютого 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, 301 каб. 
 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Руссу В.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Павлюк М.В. – заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Свестун Наталії 

Володимирівни на посаду генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна. 

Вирішили:  



Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Свестун Наталії 
Володимирівни на посаду генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 6 – "проти", 4 – "утримались", 3 – "не 
голосували". 

Рішення не прийнято. 
 
 
Голова постійної комісії                                                Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Вадим РУССУ 
 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про передачу в оренду окремого 
нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області 

Розглянувши звернення Департаменту соціального захисту населення та 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Хмельницькому щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна, 
враховуючи погодження балансоутримувачів та керуючись Законом України 
ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати за доцільне включити до Переліку другого типу та передати 
в оренду: 

1.1. Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації нерухоме майно площею 492,6 кв м. за адресою: вул. Головна, 245 в 
м. Чернівцях. 

1.2. Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Хмельницькому, нерухоме майно площею 164,4 кв.м. за 
адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях. 

2.  Встановити річну оренду плату за користування майном, зазначеним 
у пунктах 1.1. – 1.6. у розмірі 1 грн та передбачити в договорах оренди 
відшкодування вартості спожитих комунальних послуг та інших обов’язкових 
платежів. 

3. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії              Олександр Болтунов
    



   

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад 
 сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.   м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про окремі питання оренди нерухомого 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області у період дії 
карантину  

 
Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 

ʺПро запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19ʺ (із 
змінами), від 15.07.2020 №611 ʺДеякі питання сплати орендної плати за державне 
майно під час дії карантинуʺ, заяви орендарів та відповідні погодження 
балансоутримувачів орендованого майна, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної 

ради.  
 
 
 
Голова постійної комісії        Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КНП «Чернівецький 
обласний перинатальний центр» щодо 
передачі в оренду окремого нерухомого 
майна за адресою: вул. Буковинська, 1-А в 
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення КНП «Чернівецький обласний перинатальний 

центр» щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою:  
вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі КНП «Чернівецький обласний 
перинатальний центр» частину приміщення першого поверху в будівлі літ А 
площею 2 кв.м. за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях. Мета оренди – 
розміщення бахіломату. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецька 
обласна клінічна лікарняʺ щодо передачі в 
оренду окремого нерухомого майна за адресами: 
вул. Головна, 137 та Буковинська, 4-а в              
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ 

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресами: вул. Головна, 
137 та Буковинська, 4-а в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2020 №483 (надалі - Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна 
клінічна лікарняʺ: 

1. Частину приміщення першого поверху в будівлі літ Л площею 1 кв.м. 
за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення 
інформаційно-платіжного терміналу самообслуговування. 

2. Частину приміщення першого поверху площею 1 кв.м. в будівлі за 
адресою: вул. Буковинська, 4-а в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення 
інформаційно-платіжного терміналу самообслуговування. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний 
центр» щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою:  
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний 

центр» щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою:  
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» частину приміщення площею 2 кв.м. за адресою: вул.  Героїв 
Майдану, 242 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення платіжного терміналу. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр" щодо 
передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП "Чернівецький обласний медичний 

діагностичний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення кабінету №109 будівлі літ А) 
площею 2 кв.м., що є на балансі ОКНП "Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр" за адресою: вул. Небесної Сотні, 5-а в м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення інформаційно-платіжного терміналу 
самообслуговування. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
«Чернівецький обласний стоматологічний 
центр» щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою: проспект 
Незалежності, 123 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний 

центр» щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою:  
проспект Незалежності, 123 в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Чернівецький обласний 
стоматологічний центр» частину приміщення площею 1 кв.м. за адресою: 
проспект Незалежності, 123 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення 
платіжного терміналу. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

05 лютого 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» щодо 
передачі в оренду окремого нерухомого 
майна за адресою: вул. Мусоргського, 2-4 в 
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» 

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою:  
вул. Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі - Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у відповідності 
до Порядку нерухоме майно, що є на балансі ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня»:  

- Частину приміщення  будівлі літ «ББ» площею 1 кв.м. за адресою: 
вул. Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення банкомату; 

- Частину приміщення будівлі літ «ББ» площею 1 кв.м. за адресою:  
вул. Мусоргського, 2-4 в м. Чернівцях. Мета оренди – розміщення платіжного 
терміналу. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
05 лютого 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, 301 каб. 
 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Руссу В.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Павлюк М.В. – заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КНП "Чернівецький обласний перинатальний 

центр" та ОКНП "Буковинський клінічний онкологічний центр" щодо внесення 
змін до договорів оренди нерухомого майна. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне внесення змін до договорів оренди нерухомого 
майна №17/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Буковинська, 1-А в м. Чернівцях 



та №18/20 від 01.12.2020 за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, а 
саме: 

1.1. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №17/20 
від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  

ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
1.2. Пункт 7.1. розділу І ʺЗмінювані умови договоруʺ договору №18/20 

від 01.12.2020 викласти в такій редакції:  
ʺМета оренди – аптечний пунктʺ. 
2. Рекомендувати голові обласної ради та балансоутримувачам 

нерухомого майна підписати відповідні зміни до вищезазначених договорів 
оренди. 

 

Результат голосування: 5 – "за", 0 – "проти", 8 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Вадим РУССУ 
 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
05 лютого 2021 року                                                    м. Чернівці 

14:00, 301 каб. 
 
Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., 
Малишевський І.О., Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Руссу В.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Чорний О.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Павлюк М.В. – заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
 
 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комітету самоврядування "Червона калина" від 

21.12.2020 щодо створення робочої групи для передачі земельної ділянки за 
адресою: пров. Текстильників, 1. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович. 

Вирішили:  



Була внесена пропозиція Гайничеру М.І., щодо зняття даного питання з 
розгляду, оскільки воно не відноситься до компетенції комісії. 

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

 
 
Голова постійної комісії                                                Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              Вадим РУССУ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд колективного звернення 
мешканців гуртожитку ОКУ 
"Чернівецька обласна філармонія ім. 
Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-
6 в м. Чернівцях щодо приватизації 
житла 

 

 
Розглянувши та обговоривши Про розгляд колективного звернення 

мешканців гуртожитку ОКУ "Чернівецька обласна філармонія ім. 
Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в м. Чернівцях щодо приватизації 
житла, враховуючи інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради Прохорової-Скрипи О.С., комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу на приватизацію гуртожитку літ. "А" 
площею 1222,0 кв.м., який обліковується на балансі ОКУ "Чернівецька 
обласна філармонія ім. Д.Гнатюка" за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в               
м. Чернівцях. 

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

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" від 11.01.2021 №21 щодо 
виділення коштів 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 

психіатрична лікарня" від 11.01.2021 №21 щодо виділення коштів, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 
11.01.2021 №21 щодо виділення коштів взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації виділити відповідні кошти, згідно звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 11.01.2021 №21. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного бюро технічної інвентаризації 
від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної 
ситуації з будівлями за адресою: вул. 
Синагоги 18-20 в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного бюро 

технічної інвентаризації від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної ситуації з 
будівлями за адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Чернівецького обласного бюро технічної 
інвентаризації від 18.08.2020 №1687 щодо надзвичайної ситуації з будівлями 
за адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації виділити відповідні кошти з резервного фонду для 
виконання термінових робіт по усуненню наслідків руйнування будівлі за 
адресою: вул. Синагоги 18-20 в м. Чернівцях. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
05 лютого 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про списання та передачу 
окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 

 

Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження 
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії 
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши 
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу 
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Обласного комунального некомерційного підприємства 
«Буковинський клінічний онкологічний центр»: 

1.1.1. Відсмоктувач хірургічний Р, інвентарний № 10470025, введений в 
експлуатацію 22.01.2008 року, балансовою вартістю 6672 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Аналізатор газів крові, інвентарний № 10450420, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 129885 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом. 

1.1.3. Гематологічний аналізатор, інвентарний № 10450408, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 74564 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 



1.1.4. Аналізатор біохімічний, інвентарний № 10450406, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 31441 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Аналізатор електролітів, інвентарний № 10450418, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 27890 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Приставка коагуляційна Соа, інвентарний № 10450496, введений в 
експлуатацію 31.07.2003 року, балансовою вартістю 6490 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.7. Промивач планшет, інвентарний № 10450421, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 26774 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.8. Аналізатор імуноферментний, інвентарний № 10450405, введений 
в експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 37931 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.9. Станок для заточки мікротомів, інвентарний № 10470016, введений 
в експлуатацію 14.05.2003 року, балансовою вартістю 6816 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.10. Монітор спостереження,  інвентарний № 10470493, введений в 
експлуатацію 01.11.2001 року, балансовою вартістю 95509 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.11. Монітор спостереження, інвентарний № 10470494, введений в 
експлуатацію 01.11.2001 року, балансовою вартістю 67590 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.12. Система нагляду монітор, інвентарний № 10470041, введений в 
експлуатацію 12.03.2009 року, балансовою вартістю 50728 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.13. Система нагляду монітор, інвентарний № 10470042, введений в 
експлуатацію 12.03.2009 року, балансовою вартістю 50728 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.14. Система ультразвукова HD, інвентарний № 10470046, введена в 
експлуатацію 12.06.2010 року, балансовою вартістю 459325 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.15. Електрокоагулятор ЕК, інвентарний № 10470024, введений в 
експлуатацію 26.12.2007 року, балансовою вартістю 25355 грн. 00 коп., з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.16. Електроніж ЕН-57, інвентарний № 10470028, введений в 
експлуатацію 03.04.2008 року, балансовою вартістю 11893 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.17. Кріохірургічна установка Д, інвентарний № 10470530, введений в 
експлуатацію 07.12.2004 року, балансовою вартістю 39554 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 



1.1.18. Оглядовий світильний, інвентарний № 10470437, введений в 
експлуатацію 01.10.2001 року, балансовою вартістю 11588 грн. 00 коп. з 
нарахованим повним зносом; 

1.1.19. Опромінювач 13-рефлекторний, інвентарний № 10470108, 
введений в експлуатацію 01.01.1967 року, балансовою вартістю 7791 грн. 00 
коп., з нарахованим повним зносом. 

 

1.2. Комунального підприємства «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської»: 

1.2.1. Автобус «КУБАНЬ – Г1-М1-02 на ГАЗ 53-12-01» номерний знак 
7645 ЧВА, інвентарний № 10510006, введений в експлуатацію 1987 року, 
балансовою вартістю 40 779 грн. 45 коп., вартість з нарахованим зносом 
40 779 грн. 45 коп.; 

1.2.2. Причеп «ОдАЗ-794» номерний знак 1771 ОК, інвентарний               
№ 10510003, введений в експлуатацію 1988 року, балансовою вартістю 2149 
грн. 54 коп., вартість з нарахованим зносом 2149 грн. 54 коп. 

 

1.3. Комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад»: 

1.3.1. Вантажний фургон ИЖ 271501, 1992 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ 0036 АА, номер шасі ХТК271500N0492456, інвентарний № 
10510028, балансовою вартістю 12873,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3.2. Автомобіль ГАЗ-3102, 1992 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
0021 АА, номер шасі 13530, інвентарний № 10510015, балансовою вартістю 
4744,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

 

1.4. Обласного комунального некомерційного підприємства  
«Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»: 

1.4.1. Опалювальний котел Ніісту-5, інвентарний № 10480514, введений 
в експлуатацію 2000 року, балансовою вартістю 3173 грн. 00 коп., з 
нарахованим амортизаційним зносом 0 грн. 00 коп. 

 

1.5. Обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецький обласний ендокринологічний центр»: 

1.5.1. Аналізатор напівавтоматичний біохімічний, модель – ВА88А, 
виробник Shenzehen Mindray Bio – Medical Electronics Co., LTD (Китай), 
інвентарний № 10450087, рік випуску 2013 року, серійний номер – WR – 
3B013013, балансовою вартістю – 98100 грн. 00 коп., сума зносу – 40058 грн. 
00 коп. 

 

1.6. Комунального закладу «Хотинська спеціальна школа № 1»: 
1.6.1. Аварійні приміщення навчальних майстерень, інвентарний номер 

01010002, 1976 року будівництва, позначених літерою «Г» (площею 131.5 
кв.м.) і літерою «К» (площею 130.5 кв.м.), балансовою вартістю обох 
приміщень 235 677 грн. 00 коп., знос становить 235 677 грн. 00 коп. 



2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу 
на передачу з балансу: 

2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» на баланс комунального 
некомерційного підприємства «Хотинська районна лікарня» Хотинської 
районної ради: 

2.1.1. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493830, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ93, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 

2.1.2. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493810, 2012 року 
випуску, заводський № 2VSAB849, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим зносом 42860 грн. 16 коп.; 

2.1.3. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493831, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ97, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 

2.1.4. Апарат для гемодіалізу 5008 S, інвентарний № 10493832, 2017 року 
випуску, заводський № 7VSADJ99, балансовою вартістю 59528 грн. 00 коп., з 
нарахованим  зносом 11905 грн. 00 коп.; 

2.1.5. Вікно виміру вмісту води, інвентарний № 1127116, 2014 року 
випуску, балансовою вартістю 200 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 200 
грн. 00 коп.; 

2.1.6. Бак очисний в комплекті, інвентарний № 1127320, 2014 року 
випуску, балансовою вартістю 400 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 400 
грн. 00 коп.; 

2.1.7. Підставка для біксів, інвентарний № 11237322, 2014 року випуску, 
балансовою вартістю 330 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 330 грн. 00 коп.; 

2.1.8. Пісочний фільтр, інвентарний № 11237327, 2014 року випуску, 
балансовою вартістю 100 грн. 00 коп., з нарахованим зносом 100 грн. 00 коп. 

3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 
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