ПРОТОКОЛ № 2
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
19 березня 2021 року
15:00, 301 каб.

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 15 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк
Л.О., Грижук В.І., Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Малишевський І.О.,
Мунтян І.М., Руссу В.В., Семенюк І.В., Скорейко П.М., Ткачук В.В., Чорний
О.В.
Відсутні депутати обласної ради: Лесюк Ю.М., Пантелеймонова О.М.
Запрошені:
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;
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Чорний О.В. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Мінтянський І.С. – директор Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Постолатій О.В. – заступник начальника управління – начальник відділу
економіки управління соціально-економічного розвитку департаменту
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації;
Попадюк А.М. – переможець конкурсу на посаду генерального директора
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер";

Леонова М.О. – переможець конкурсу на посаду генерального директора
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький
обласний ендокринологічний центр";
Палій Н.Т. – переможець виборів на посаду директора Педагогічного фахового
коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича";
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Попадюка Андрія
Миколайовича на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер".
Інформує:Чорний Олег Васильович, Попадюк Андрій Миколайович.
2.
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Леонової Марини
Олександрівни на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр".
Інформує:Чорний Олег Васильович, Леонова Марина Олександрівна.
3.
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Палій Наталії
Теодорівни на посаду директора Педагогічного фахового коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича".
Інформує: Палій Наталія Теодорівна.
4.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2021 рік".
Інформує: Постолатій Оксана Валентинівна.
5.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2020
рік".
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна.
6.
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регламенту
Чернівецької обласної ради VIII скликання".
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.
7.
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про
постійні комісії Чернівецької обласної ради".
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.

8.
Про розгляд проєкту рішення "Про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2021 рік".
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.
9.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" щодо передачі в оренду окремого майна за адресою: вул.
Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович.
10.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про вступ у склад засновників Чернівецького
обласного центру соціально-психологічної допомоги".
Інформує: Мінтянський Іларій Степанович.
11.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про передачу з балансу ОКНП "Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на
баланс Глибоцького професійного ліцею автомобілів швидкої медичної
допомоги".
Інформує:Чорний Олег Васильович.
12.
Про розгляд звернення КП "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" від 04.02.2021 №24 щодо надання
дозволу на відчуження автомобілів.
Інформує: Федорук Анатолій Іванович.
13.
Про розгляд проєкту рішення "Про ліквідацію обласного
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр".
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.
У зв’язку з не обранням на постійній основі секретаря постійної комісії з
питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, була внесена пропозиція голови постійної комісії
Болтунова О.В. обрати секретарем даного засідання постійної комісії
Добржанського С.О.
Результат голосування: одноголосно - "за".
І. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Попадюка Андрія
Миколайовича на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер".

Виступили: Чорний Олег Васильович, Попадюк Андрій Миколайович.
Вирішили:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Попадюка Андрія
Миколайовича на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІI. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Леонової Марини
Олександрівни на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр".
Виступили: Чорний Олег Васильович, Леонова Марина Олександрівна.
Вирішили:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Леонової Марини
Олександрівни на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався".
Рішення прийнято.
ІII. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення Палій Наталії Теодорівни
на посаду директора Педагогічного фахового коледжу Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича".
Виступили: Палій Наталія Теодорівна.
Вирішили:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Палій Наталії
Теодорівни на посаду директора Педагогічного фахового коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича" для розгляду на
сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.

ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2021 рік".
Виступили: Постолатій Оксана Валентинівна.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався".
Рішення прийнято.
V. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про виконання обласного бюджету за 2020 рік".
Виступили: Дякова Анжела Анатоліївна.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про виконання обласного бюджету за 2020
рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VІ. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Регламенту Чернівецької
обласної ради VIII скликання".
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна, Мунтян І.М., Жаровський
В.Я., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Руссу В.В.
Була внесена пропозиція Гайничеру М.І. щодо виключення з проєкту
рішення "Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VIII
скликання" пункту 48.6
Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 5 – "утримався".
Пропозиція прийнята.

Була внесена пропозиція Мунтяна І.М. щодо вилучення з пункту 6.3.
проєкту рішення "Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради
VIII скликання" слів "голови Ради".
Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався".
Пропозиція не прийнята.
Вирішили:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Регламенту
Чернівецької обласної ради VIII скликання", а саме:
"виключити з даного проєкту рішення пункт 48.6".
2.
Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регламенту
Чернівецької обласної ради VIII скликання" зі змінами для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VIІ. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Положення про постійні
комісії Чернівецької обласної ради"
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна, Мунтян І.М., Жаровський
В.Я., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І.
Була внесена пропозиція Жаровського В.Я. щодо доповнення розділу 3
"Організація роботи постійних комісій" Положення про постійні комісії
Чернівецької обласної ради, пунктом 3.5. наступного змісту:
" 3.5. Проєкт порядку денного засідання постійних комісій висвітлюється
на веб-сайті обласної ради не пізніше 10 робочих днів до її засідання.
Відповідному відділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше ніж за 2
робочих дні до засідання постійних комісій на електронну адресу членів
постійних комісій направляти проекти рішень з питань, які вносяться на
розгляд комісій. Винятки становлять проєкти рішення, які вносяться на розгляд
засідання постійних комісій, як невідкладні."
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Пропозиція прийнята.
Вирішили:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Положення
про постійні комісії Чернівецької обласної ради", а саме: доповнити розділ 3

"Організація роботи постійних комісій" Положення про постійні комісії
Чернівецької обласної ради, пунктом 3.5. наступного змісту:
" 3.5. Проєкт порядку денного засідання постійних комісій висвітлюється
на веб-сайті обласної ради не пізніше 10 робочих днів до її засідання.
Відповідному відділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше ніж за 2
робочих дні до засідання постійних комісій на електронну адресу членів
постійних комісій направляти проекти рішень з питань, які вносяться на
розгляд комісій. Винятки становлять проєкти рішення, які вносяться на розгляд
засідання постійних комісій, як невідкладні."
2.
Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення про
постійні комісії Чернівецької обласної ради" зі змінами для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримався".
Рішення прийнято.
VIII. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про план роботи Чернівецької обласної
ради на 2021 рік".
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.
Вирішили:
Рекомендувати проєкт рішення "Про план роботи Чернівецької обласної
ради на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
IX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" щодо передачі в оренду окремого майна за адресою: вул.
Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк Ігор Васильович.
Вирішили:
1. Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у
відповідності до Порядку нерухоме майно за адресою: вул. Героїв Майдану,
230 в м. Чернівцях, що є на балансі ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр", а саме:

- частину приміщення цокольного поверху стаціонару в будівлі літ Б
орієнтовною площею 78,8 кв.м.
2. Встановити мету оренди – розміщення комп'ютерного томографу
потужністю 64-128 зрізів.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
X. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про вступ у склад засновників Чернівецького обласного
центру соціально-психологічної допомоги".
Виступили: Мінтянський Іларій Степанович.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про вступ у склад засновників Чернівецького
обласного центру соціально-психологічної допомоги" для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про передачу з балансу ОКНП "Чернівецький обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс
Глибоцького професійного ліцею автомобілів швидкої медичної допомоги".
Виступили: Чорний Олег Васильович.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу ОКНП "Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на
баланс Глибоцького професійного ліцею автомобілів швидкої медичної
допомоги" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.

XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад" від 04.02.2021 №24 щодо надання дозволу на
відчуження автомобілів.
Виступили: Федорук Анатолій Іванович.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу комунальному підприємству «Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на
відчуження та реалізацію через аукціон майна (автомобілів), що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.
При розгляді на сесії обласної ради проєкту рішення "Про списання
та передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області" доповнити його пунктом 3 наступного змісту:
"3. Надати дозвіл на відчуження в установленому порядку з балансу
комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад", шляхом реалізації через аукціон:
3.1. Автомобіль Мерседес Бенц Е-320, 1998 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0002 АА, номер шасі WDB1400321A396099, інвентарний номер
1051004, балансовою вартістю 182520,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.2. Автомобіль Мерседес Бенц S-420, 1992 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0005 АА, номер шасі WDB1400421A135436, інвентарний номер
10510071, балансовою вартістю 85448,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.3. Автомобіль Крайслер – Неон, 1996 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0037 АА, номер шасі 1C3ESM7C3SD171784, інвентарний номер 10510044,
балансовою вартістю 101489,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.4. Автомобіль ГАЗ-3110, 2001 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0014 АА, номер шасі 31100020483807, інвентарний номер 10510024,
балансовою вартістю 37280,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.5. Автомобіль ВАЗ-2109, 1993 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0017 АА, номер шасі XTA210930R1478051, інвентарний номер 10510049,
балансовою вартістю 59458,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.6. Автомобіль ВАЗ-21043, 1992 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0030 АА, номер шасі XTA210430N0382582, інвентарний номер 10510017,
балансовою вартістю 12359,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.7. Мікроавтобус Пежо Боксер, 1995 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0025 АА, номер шасі VF3231C7215118246, інвентарний номер 10510022,
балансовою вартістю 61476,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.8. Мікроавтобус Пежо Карсан, 1995 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0026 АА, номер шасі TR2411185, інвентарний номер 10510023, балансовою
вартістю 41756,00 грн. із нарахованим повним зносом;

3.9. Мікроавтобус РАФ-22038, 1995 року випуску, реєстраційний номер СЕ
0039 АА, шасі (кузов, рама) 269403 220380280469403, інвентарний номер
10510043, балансовою вартістю 19500,00 грн. із нарахованим повним зносом."
Відповідно пункти 3, 4, 5, 6 проєкту рішення вважати пунктами 4, 5, 6, 7.
3.
Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області (Олександр БОЛТУНОВ) озвучити дані зміни на сесії обласної
ради
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XIIІ. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про ліквідацію обласного комунального
підприємства "Консультативно-інформаційний центр".
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна.
Вирішили:
1.
Не рекомендувати проєкт рішення "Про ліквідацію обласного
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" для
розгляду на сесії обласної ради.
2.
Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради, підготувати та внести проєкт рішення "Про
реорганізацію обласного комунального підприємства "Консультативноінформаційний центр" шляхом приєднання до комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"
для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 5 – "утримався".
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
проєкту
рішення
"Про
призначення Попадюка Андрія Миколайовича
на посаду генерального директора обласного
комунального некомерційного підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення
Попадюка Андрія Миколайовича на посаду генерального директора
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Попадюка Андрія
Миколайовича на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
проєкту
рішення
"Про
призначення Леонової Марини Олександрівни
на посаду генерального директора обласного
комунального некомерційного підприємства
"Чернівецький обласний ендокринологічний
центр"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення Леонової
Марини Олександрівни на посаду генерального директора обласного
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний
ендокринологічний центр", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Леонової Марини
Олександрівни на посаду генерального директора обласного комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
проєкту
рішення
"Про
призначення Палій Наталії Теодорівни на
посаду директора Педагогічного фахового
коледжу
Чернівецького
національного
університету ім. Ю.Федьковича"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення Палій
Наталії Теодорівни на посаду директора Педагогічного фахового коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення Палій Наталії
Теодорівни на посаду директора Педагогічного фахового коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича" для розгляду
на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проєкту
рішення
"Про
програму
економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2021 рік"
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проєкту
рішення
"Про
виконання
обласного бюджету за 2020 рік"
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про виконання обласного
бюджету за 2020 рік", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про виконання обласного бюджету за 2020
рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд проєкту рішення "Про
затвердження Регламенту Чернівецької
обласної ради VIII скликання"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження
Регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання", комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Регламенту
Чернівецької обласної ради VIII скликання", а саме:
"виключити з даного проєкту рішення пункт 48.6".
2.
Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Регламенту
Чернівецької обласної ради VIII скликання" зі змінами для розгляду на сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд проєкту рішення "Про
затвердження Положення про постійні
комісії Чернівецької обласної ради"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про затвердження
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради", комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про затвердження Положення
про постійні комісії Чернівецької обласної ради", а саме: доповнити розділ 3
"Організація роботи постійних комісій" Положення про постійні комісії
Чернівецької обласної ради, пунктом 3.5. наступного змісту:
" 3.5. Проєкт порядку денного засідання постійних комісій
висвітлюється на веб-сайті обласної ради не пізніше 10 робочих днів до її
засідання. Відповідному відділу виконавчого апарату обласної ради не
пізніше ніж за 2 робочих дні до засідання постійних комісій на електронну
адресу членів постійних комісій направляти проекти рішень з питань, які
вносяться на розгляд комісій. Винятки становлять проєкти рішення, які
вносяться на розгляд засідання постійних комісій, як невідкладні."
2.
Рекомендувати проєкт рішення "Про затвердження Положення
про постійні комісії Чернівецької обласної ради" зі змінами для розгляду на
сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд проєкту рішення "Про
план роботи Чернівецької обласної
ради на 2021 рік"
Заслухавши та обговоривши проєкт рішення "Про план роботи
Чернівецької обласної ради на 2021 рік", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проєкт рішення "Про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 року

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКНП
"Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" щодо передачі
в оренду окремого нерухомого майна
за адресою: вул. Героїв Майдану, 230
в м. Чернівцях
Розглянувши звернення ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 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:

1. Включити до Переліку першого типу та передати в оренду у
відповідності до Порядку нерухоме майно за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в
м. Чернівцях, що є на балансі ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр", а саме:
- частину приміщення цокольного поверху стаціонару в будівлі літ Б
орієнтовною площею 78,8 кв.м.
2. Встановити мету оренди – розміщення комп'ютерного томографу
потужністю 64-128 зрізів.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проєкту рішення "Про вступ у склад
засновників
Чернівецького
обласного
центру соціально-психологічної допомоги"
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про вступ у склад засновників
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про вступ у склад засновників
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги" для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення "Про передачу з балансу ОКНП
"Чернівецький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф"
на баланс Глибоцького професійного ліцею
автомобілів швидкої медичної допомоги"
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу ОКНП
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" на баланс Глибоцького професійного ліцею автомобілів швидкої
медичної допомоги", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу ОКНП
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" на баланс Глибоцького професійного ліцею автомобілів швидкої
медичної допомоги" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КП "Дирекція з
обслуговування
майна
спільної
власності територіальних громад" від
04.02.2021 №24 щодо надання дозволу
на відчуження автомобілів
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, розглянувши
звернення комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад» щодо надання дозволу на
відчуження та реалізації через аукціон майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу комунальному підприємству
«Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад» на відчуження та реалізацію через аукціон майна (автомобілів), що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.
При розгляді на сесії обласної ради проєкту рішення "Про
списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області" доповнити його пунктом 3 наступного
змісту:
"3. Надати дозвіл на відчуження в установленому порядку з балансу
комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад", шляхом реалізації через аукціон:
3.1. Автомобіль Мерседес Бенц Е-320, 1998 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0002 АА, номер шасі WDB1400321A396099, інвентарний номер

1051004, балансовою вартістю 182520,00 грн. із нарахованим повним
зносом;
3.2. Автомобіль Мерседес Бенц S-420, 1992 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0005 АА, номер шасі WDB1400421A135436, інвентарний номер
10510071, балансовою вартістю 85448,00 грн. із нарахованим повним
зносом;
3.3. Автомобіль Крайслер – Неон, 1996 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0037 АА, номер шасі 1C3ESM7C3SD171784, інвентарний номер
10510044, балансовою вартістю 101489,00 грн. із нарахованим повним
зносом;
3.4. Автомобіль ГАЗ-3110, 2001 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0014 АА, номер шасі 31100020483807, інвентарний номер 10510024,
балансовою вартістю 37280,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.5. Автомобіль ВАЗ-2109, 1993 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0017 АА, номер шасі XTA210930R1478051, інвентарний номер 10510049,
балансовою вартістю 59458,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.6. Автомобіль ВАЗ-21043, 1992 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0030 АА, номер шасі XTA210430N0382582, інвентарний номер 10510017,
балансовою вартістю 12359,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.7. Мікроавтобус Пежо Боксер, 1995 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0025 АА, номер шасі VF3231C7215118246, інвентарний номер
10510022, балансовою вартістю 61476,00 грн. із нарахованим повним
зносом;
3.8. Мікроавтобус Пежо Карсан, 1995 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0026 АА, номер шасі TR2411185, інвентарний номер 10510023,
балансовою вартістю 41756,00 грн. із нарахованим повним зносом;
3.9. Мікроавтобус РАФ-22038, 1995 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 0039 АА, шасі (кузов, рама) 269403 220380280469403, інвентарний номер
10510043, балансовою вартістю 19500,00 грн. із нарахованим повним
зносом."
Відповідно пункти 3, 4, 5, 6 проєкту рішення вважати пунктами 4, 5, 6, 7.
3.
Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області (Олександр БОЛТУНОВ) озвучити дані зміни на сесії обласної
ради
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

19 березня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд проєкту рішення "Про
ліквідацію обласного комунального
підприємства
"Консультативноінформаційний центр"
Розглянувши проєкт рішення "Про ліквідацію обласного комунального
підприємства "Консультативно-інформаційний центр", враховуючи лист
обласного комунального підприємства "Консультативно-інформаційний
центр" від 13.01.2020 №39/92, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Не рекомендувати проєкт рішення "Про ліквідацію обласного
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" для
розгляду на сесії обласної ради.
2.
Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради, підготувати та внести проєкт рішення
"Про реорганізацію обласного комунального підприємства "Консультативноінформаційний центр" шляхом приєднання до комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" для розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

