ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
02 вересня 2021 року
14:00 каб. 301

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Годнюк
Л.О., Добржанський С.О., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., Пантелеймонова
О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., Ткачук В.В., Тимінська М.С.,
Чорний О.В.
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Жаровський В.Я., Мунтян І.М.,
Семенюк І.В.
Запрошені:
Чернушка С.І. – начальник 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;
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Луцюк Марія Іллівна – переможець конкурсу – в.о. генерального директора
ОКП "Буковинська книга";
Слюсарчук Микола Самуілович – переможець конкурсу – в.о. директора
обласного позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка";
Гатрич Людмила Дмитрівна – переможець конкурсу на посаду директора
комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного виховання
"Юність Буковини";
Федорук Анатолій Іванович – директор КП "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад";
Матейчук Світлана Зіновіївна – голова ліквідаційної комісії ОКМУ "Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора";
Гнатюк Володимир Ілліч – голова ліквідаційної комісії обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ";
Бойко Вікторія Валеріївна – генеральний директор ОКНП "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер";

Хомко Лариса Петрівна – голова ГО "Медичний координаційний центр
допомоги військовим";
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік".
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів
Чернівецької обласної державної адміністрації.

2.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
генерального директора обласного комунального підприємства "Буковинська
книга".
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності;
Луцюк Марія Іллівна – переможець конкурсу – в.о. генерального директора ОКП
"Буковинська книга".

3.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу
"Буковинка".

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності;
Слюсарчук Микола Самуілович – переможець конкурсу – в.о. директора обласного
позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка".

4.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини".

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності;
Гатрич Людмила Дмитрівна – переможець конкурсу на посаду директора
комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність
Буковини".

5.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу
"Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді".
Інформує: Цуркан Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації.

6.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад на 2019-2021 роки".

Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор КП "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад".

7.
Про
розгляд
звернення
ОКМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 05.08.2021 №01-26/100 щодо
затвердження ліквідаційного балансу установи.
Інформує: Матейчук Світлана Зіновіївна – голова ліквідаційної комісії ОКМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".

8.
Про розгляд звернення обласного протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" від 30.08.2021 щодо затвердження ліквідаційного балансу
санаторію.
Інформує: Гнатюк Володимир Ілліч – голова ліквідаційної комісії обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ".

9.
Про розгляд звернення НАПН України від 17.06.2021 №2-6/248
щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованих видань НАПН України
з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

10.
Про розгляд звернення ДП "Молодий буковинець-Преса" від
29.06.2021 №92 щодо внесення змін до рішення 13-ї сесії обласної ради VII
скликання від 16.05.2017 №65-13/17 в частині внесення коду цільового
призначення земельного сервітуту (07.10 інші земельні сервітути).
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

11.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" від 06.05.2021 №187 щодо використання нерухомого
майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях під розміщення Хоспісу.
Інформує: Бойко Вікторія Валеріївна – генеральний директор ОКНП "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер".

12.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного центру
естетичного виховання "Юність Буковини" щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 5 у м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

13.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного фахового коледжу
мистецтв ім. С. Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Ончула, 6 у м. Чернівцях.

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

14.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна,
137 в м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

15.
Про розгляд звернення приватного підприємства "Редакція газети
"Буковинське віче" щодо зарахування витрат на проведення невід'ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

16.
Про продовження дії договору оренди окремого нерухомого майна
спільної власності територіальних громад області.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

17.
Про розгляд звернення Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

18.
Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства "РБК
ОСНОВА" щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру
сучасної медицини" з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.
Інформує: Чебан М.В. – директор колективного підприємства "РБК ОСНОВА".

19.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Фастівська, 2 у м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

20.
Про розгляд звернення Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 60 в м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

21.
Про розгляд звернення ГО "Медичний координаційний центр
допомоги військовим" від 01.06.2021 №39/1828 щодо створення некомерційної
комунальної установи обласної ради – санаторій "Модрина" на базі
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ".
Інформує: Хомко Лариса Петрівна – голова ГО "Медичний координаційний центр
допомоги військовим".

22.
Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 31-ї
сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19".
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

23.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

24.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна,
137 в м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності.

25.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про передачу з балансу КНП «Чернівецький
обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики Чернівецької
обласної ради» рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка".
Інформує: Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької
області на 2021 рік".
Виступили: Дякова А.А., Руссу В.В., Добржанський С.О.
Вирішили:
1. Рекомендувати департаменту фінансів Чернівецької обласної державної
адміністрації надати інформацію та проінформувати депутатів обласної ради на
черговому засіданні обласної ради про вжиті заходи щодо виконання
протокольного рішення сесії обласної ради від 30.03.2021 №7/2 "Про
пропозицію депутата обласної ради VIIІ скликання Сергія ДОБРЖАНСЬКОГО

щодо фінансування Комплексної програми забезпечення молоді житлом на
2021 рік".
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
ІI. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
генерального директора обласного комунального підприємства "Буковинська
книга".
Виступили: Чернушка С.І., Луцюк М.І.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду генерального директора обласного
комунального підприємства "Буковинська книга" визнано Луцюк Марію
Іллівну.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Луцюк Марію Іллівну на
посаду генерального директора обласного комунального підприємства
"Буковинська книга", як переможця конкурсного відбору та укласти контракт
строком на 5 років.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 1 – "не
голосував".
Рішення прийнято.
ІII. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу
"Буковинка".
Виступили: Чернушка С.І., Слюсарчук М.С., Чорний О.В., Руссу В.В.,
Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Добржанський С.О., Лесюк Ю.М.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного
позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка" визнано Слюсарчука Миколу
Самуіловича.

2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Слюсарчука Миколу
Самуіловича на посаду директора комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Буковинка", як переможця конкурсного відбору та
укласти контракт строком на 5 років.
3.
Рекомендувати управлінню молоді та спорту Чернівецької обласної
державної адміністрації розробити Програму фінансової підтримки
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка".
Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 2 – "не
голосував".
Рішення прийнято.
ІV. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини".
Виступили: Чернушка С.І., Гатрич Л.Д.
Вирішили:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" визнано Гатрич
Людмилу Дмитрівну.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Гатрич Людмилу Дмитрівну
на посаду директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр
естетичного виховання "Юність Буковини", як переможця конкурсного відбору
та укласти контракт строком на 5 років.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
V. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про перейменування комунального закладу "Чернівецький
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді".
Виступили: Цуркан Л.П.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу

"Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку
комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад на 2019-2021 роки".
Виступили: Федорук А.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад на 2019-2021 роки" для розгляду на
сесії обласної ради.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 1 – "не
голосував".
Рішення прийнято.
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" від 05.08.2021 №01-26/100 щодо затвердження
ліквідаційного балансу установи.
Виступили: Матейчук С.З.
Вирішили:
1.
Погодити затвердження ліквідаційного балансу обласної
комунальної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора".
ради.

2.

Внести відпорний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.

VIII. Слухали:
Про розгляд звернення обласного протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" від 30.08.2021 щодо затвердження ліквідаційного балансу
санаторію.
Виступили: Гнатюк В.І.
Вирішили:
1.
Погодити затвердження ліквідаційного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ".
ради.

2.

балансу

обласного

Внести відпорний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
IX. Слухали:
Про розгляд звернення НАПН України від 17.06.2021 №2-6/248 щодо
надання згоди на безоплатну передачу друкованих видань НАПН України з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області друкованих видань НАПН України.
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
X. Слухали:
Про розгляд звернення ДП "Молодий буковинець-Преса" від 29.06.2021
№92 щодо внесення змін до рішення 13-ї сесії обласної ради VII скликання від
16.05.2017 №65-13/17 в частині внесення коду цільового призначення
земельного сервітуту (07.10 інші земельні сервітути).
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:

Повернутися до розгляду даного питання після надання відповідного
висновку постійної комісії обласної ради з питань з питань регуляторної
політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних
відносин.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" від 06.05.2021 №187 щодо використання нерухомого
майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях під розміщення Хоспісу.
Виступили: Бойко В.В.
Вирішили:
Звернення ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний
диспансер" від 06.05.2021 №187 щодо використання нерухомого майна за
адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях під розміщення Хоспісу направити
на доопрацювання.
Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався".
Рішення прийнято.
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного центру естетичного
виховання "Юність Буковини" щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Героїв Майдану, 5 у м. Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину підвального приміщення
будівлі літ А) площею 348,6 кв.м., що є на балансі обласного центру
естетичного виховання ʺЮність Буковиниʺ за адресою: вул. Героїв Майдану, 5
у м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення закладу громадського харчування.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався".
Рішення прийнято.

XIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного фахового коледжу
мистецтв ім. С. Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Ончула, 6 у м. Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у
відповідності до Порядку, нерухоме майно (частину підвального приміщення
будівлі) площею 102,1 кв.м., що є на балансі обласного фахового коледжу
мистецтв ім. С. Воробкевича за адресою: вул. Ончула, 6 у м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення закладу громадського харчування, торгівля
продовольчими та непродовольчими товарами.
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XІV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня"
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення будівлі літ Д) площею 9,0
кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 у м. Чернівці.
Мета оренди – торгівля продовольчими товарами.
Суборенда не дозволяється.
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XV. Слухали:
Про розгляд звернення приватного підприємства "Редакція газети
"Буковинське віче" щодо зарахування витрат на проведення невід'ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити зарахування орендарю приватному підприємству
"Редакція газети "Буковинське віче" витрат у сумі 361154 грн. на проведення

невід′ємних поліпшень орендованого майна згідно договору оренди в редакції
додаткової
угоди
№
85-Д
від
01.11.2008
за
адресою:
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: 9 – "за", 1 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XVІ. Слухали:
Про продовження дії договору оренди окремого нерухомого майна
спільної власності територіальних громад області.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди та продовжити на один
рік дію договору оренди нерухомого майна №52 від 29.12.2006 за адресою: вул.
Л.Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 1 – "утримався".
Рішення прийнято.
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, а саме: службове
приміщення кабінету № 228 (2-81; 2-82; 2-83) площею 36,2 кв.м. в
адміністративній будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях та
передати в оренду Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації
України в Чернівецькій області терміном на п'ять років.
2. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної
ради.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.

XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства "РБК
ОСНОВА" щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру
сучасної медицини" з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.
Виступили: Чебан М.В., Болтунов О.В., Гайничеру М.І., Добржанський С.О.,
Руссу В.В., Чорний О.В.
Вирішили:
Звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ щодо
надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру сучасної медицини"
з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за адресою: вул. Головна, 137
в м. Чернівцях направити на довивчення.
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався".
Рішення прийнято.
XІX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної
допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Фастівська, 2 у м. Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у
відповідності до Порядку, нерухоме майно (три частини приміщень будівлі літ
А) загальною площею 9 кв.м., що є на балансі обласного комунального
некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної
допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, а саме:
- Частина приміщення першого поверху, площею 3 кв.м.;
- Частина приміщення четвертого поверху, площею 3 кв.м.;
- Частина приміщення шостого поверху, площею 3 кв.м.;
Мета оренди – розміщення 3-х апаратів самообслуговування системи
миттєвої оплати з функцією миттєвої оплати за надані лікарнею медичні
послуги.
Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався".
Рішення прийнято.
XX. Слухали:
Про розгляд звернення Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 60 в м. Чернівцях.

Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, а саме: службові
приміщення площею 175,7 кв.м. в будівлі за адресою: вул. Головна, 60 в
м. Чернівцях та передати в оренду Територіальному управлінню Державної
судової адміністрації України в Чернівецькій області терміном на п'ять років.
2. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної
ради.
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення ГО "Медичний координаційний центр допомоги
військовим" від 01.06.2021 №39/1828 щодо створення некомерційної
комунальної установи обласної ради – санаторій "Модрина" на базі
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ".
Виступили: Хомко Л.П.
Вирішили:
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО та
членів їх сімей від 13.08.2021р.
Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався".
Рішення прийнято.
XXIІ. Слухали:
Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до рішення 31-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 31-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19" для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався".
Рішення прийнято.

XXIIІ. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

майна

спільної

власності

Виступили: Чернушка С.І.
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 «Чернівецька
обласна клінічна лікарня»:
1.1.1. Комплекс КВЧ-терапії, 2004 року випуску, інвентарний номер
10493540, балансовою вартістю 14850,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Апарат лазерний офт.мікрохір.СМ, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10493516, балансовою вартістю 90979,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.3. Бронхофіброскоп з освітленням BF-TE2, 2009 року випуску,
інвентарний номер
10443663, балансовою вартістю 222293,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.4. Бронхофіброскоп з освітленням BF-PE2, 2009 року випуску,
інвентарний номер 10443664, балансовою вартістю 222293,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.5. Бронхофіброскоп з освітленням OLYMPUS, 2005 року випуску,
інвентарний номер
10493542, балансовою вартістю 37024,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.6. Апарат GRANUMIX-100, 2002 року випуску, інвентарний номер
10493488, балансовою вартістю 315600,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.7. Системний блок DiaWest, 2017 року випуску, інвентарний номер
10481317, балансовою вартістю 8100,00 грн., із нарахованим зносом 2997,00
грн.;
1.1.8. Пересувний рентгенапарат «Арман», 1975 року випуску, інвентарний
номер 10490195, балансовою вартістю 5603,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.9. Комплекс рентгендіагностичний, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10491823, балансовою вартістю 9309,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.10. Набір апаратів д/зовнішньої фіксації, 2008 року випуску,
інвентарний номер
10493635, балансовою вартістю 30789,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернат:
1.2.1. Пральна машина, 2004 року випуску, інвентарний номер 101480070,
балансовою вартістю 13364,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Пральна машина, 2011 року випуску, інвентарний номер 101490028,
балансовою вартістю 48120,00 грн., із нарахованим зносом 43707,00 грн.;

1.2.3. Пральна машина Bosch, 2009 року випуску, інвентарний номер
101490001, балансовою вартістю 12787,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.3. Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат корпусної
стінки "Трембіта", 2003 року випуску, інвентарний номер 101630097,
балансовою вартістю 5627,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4. Обласного комунального некомерційного підприємства «Буковинський
клінічний онкологічний центр»:
1.4.1. Крісло гінекологічне, 2010 року випуску, інвентарний номер
10470051, балансовою вартістю 10672,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.2. Холтерівська система ЕКГ, 2007 року випуску, інвентарний номер
10470537, балансовою вартістю 48631,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.3. Машина пральна, 2010 року випуску, інвентарний номер 10490040,
балансовою вартістю 29478,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.4. Центрифуга МО 25кг, 2010 року випуску, інвентарний номер
10630009, балансовою вартістю 18784,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.5. Привід універсальний, 2004 року випуску, інвентарний номер
10490514, балансовою вартістю 6204,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.6. Електроніж ЕН-57, 2008 року випуску, інвентарний номер 10470038,
балансовою вартістю 14271,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.7. Апарат пароварочний інвентарний, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10490519, балансовою вартістю 6097,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька
лікарня швидкої медичної допомоги»:
1.5.1. Стерилізатор паровий ГК-100-3М, 2001 року випуску, інвентарний
номер 101471165, балансовою вартістю 8962,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.2. Стерилізатор паровий ГК-100-3М, 1992 року випуску, інвентарний
номер 101470850, балансовою вартістю 40360,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.6. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:
1.6.1 Автомобіль ЗАЗ 1140 Таврія, 1995 року випуску, інвентарний номер
10510011, балансовою вартістю 5862,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.2. Автомобіль BMW 320, 1987 року випуску, інвентарний номер
10510016, балансовою вартістю 11048,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецьке
обласне патологоанатомічне бюро» на баланс громадського формування
«Буковинська народна комендатура» автомобіля ВАЗ-2121, 1985 року випуску,
інвентарний номер 10500002, реєстраційний номер 02169МР, номер шасі
ХТА212100F0426679, первісною вартістю 43919,81 грн., із нарахованим зносом
7253,00 грн.;
2.2. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на

баланс обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» автомобіля RENAULT MASTER, 2005 року
випуску, інвентарний номер 10510133, реєстраційний номер СE 9650 AC, номер
шасі VF1FDCVH532952115, балансовою вартістю 684500,00 грн., із
нарахованим зносом 634465,02 грн.
2.3. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на
баланс громадського формування «Буковинська народна комендатура»:
2.3.1. Автомобіль ГАЗ 2752, 2007 року випуску, інвентарний номер
10510083, реєстраційний номер СЕ 1448 АК, номер шасі Y6H27520070005036,
балансовою вартістю 237503,59 грн., із нарахованим зносом 225622,32 грн.;
2.3.2. Автомобіль УАЗ 3962, 2003 року випуску, інвентарний номер
10510065, реєстраційний номер СЕ 1884 ВВ, номер шасі ХТТ37410220028067,
балансовою вартістю 118217,00 грн., із нарахованим зносом 103855,60 грн.;
2.3.3. Автомобіль УАЗ 3741, 2004 року випуску, інвентарний номер
10510088, реєстраційний номер СЕ 8150 AA, номер шасі XTT37410040481305,
балансовою вартістю 128979,00 грн., із нарахованим зносом 112061,80 грн.;
2.3.4. Автомобіль ГАЗ 2752, 2006 року випуску, інвентарний номер
10510045, реєстраційний номер СЕ 2920 АН, номер шасі Х9627520060490520,
балансовою вартістю 116263,00 із нарахованим зносом 106838,20 грн.;
2.3.5. Автомобіль УАЗ 3962, 2003 року випуску, інвентарний номер
10510077, реєстраційний номер СЕ 2178 ВС, номер шасі 00037410030207079,
балансовою вартістю 111997,00 грн., із нарахованим зносом 98414,60 грн.
2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на баланс обласного комунального
навчального закладу "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військовофізичною підготовкою" автомобіль "Волга" ГАЗ 3110, 2001 року випуску,
реєстраційний номер СЕ0014АА, інвентарний номер 10510024, номер шасі
31100020483807, первісною вартістю 24090,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1. Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька
обласна клінічна лікарня» світильник 9-ти рефлекторний стаціонарний, 1975
року випуску, інвентарний номер 10470742, балансовою вартістю 4243,00 грн.,
із нарахованим повним зносом.
3.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернат:
3.2.1. Шафа холодильна, 2002 року випуску, інвентарний номер 101480066,
балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.2.2. Лічильник електроенергії НІК-2303, 2015 року випуску, інвентарний
номер 101430005, балансовою вартістю 3900,00 грн., із нарахованим зносом
2200,00 грн.;
3.2.3. Лічильник електроенергії, 2008 року випуску, інвентарний номер
101430001, балансовою вартістю 2987,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.2.4. Мотопомпа, 1992 року випуску, інвентарний номер 101410017,
балансовою вартістю 3645,00 грн., із нарахованим повним зносом;

3.2.5. Системний блок, 2008 року випуску, інвентарний номер 101480001,
балансовою вартістю 2562,00 грн., із нарахованим повним зносом.
4. 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: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XXІV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності
до Порядку, нерухоме майно (частина приміщення котельні) площею 273,3
кв.м., що є на балансі обласного комунального некомерційного підприємства
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення та експлуатація блочної універсальної
твердопаливної котельні на платформі.
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.
XXV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про передачу з балансу КНП «Чернівецький обласний
інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики Чернівецької обласної
ради» рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка".
Виступили: Чорний О.В.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу КНП «Чернівецький
обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики Чернівецької
обласної ради» рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної

універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка" для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався".
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

Марія ТИМІНСЬКА

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області
на 2021 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2021 рік", комісія
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації надати інформацію та проінформувати депутатів
обласної ради на черговому засіданні обласної ради про вжиті заходи щодо
виконання протокольного рішення сесії обласної ради від 30.03.2021 №7/2
"Про пропозицію депутата обласної ради VIIІ скликання Сергія
ДОБРЖАНСЬКОГО щодо фінансування Комплексної програми забезпечення
молоді житлом на 2021 рік".
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до обласного бюджету
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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади генерального
директора
обласного
комунального
підприємства "Буковинська книга"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', 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 заміщення посади генерального директора обласного
комунального підприємства "Буковинська книга" від 25.06.2021, згідно якого
переможцем конкурсу визнано Луцюк Марію Іллівну, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду генерального директора обласного
комунального підприємства "Буковинська книга" визнано Луцюк Марію
Іллівну.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Луцюк Марію Іллівну
на посаду генерального директора обласного комунального підприємства
"Буковинська книга", як переможця конкурсного відбору та укласти контракт
строком на 5 років.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Буковинка"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', 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 заміщення посади директора комунального обласного
позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка" від 17.06.2021, згідно якого
переможцем конкурсу визнано Слюсарчука Миколу Самуіловича, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного
позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка" визнано Слюсарчука
Миколу Самуіловича.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Слюсарчука Миколу
Самуіловича на посаду директора комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Буковинка", як переможця конкурсного відбору та
укласти контракт строком на 5 років.
3.
Рекомендувати управлінню молоді та спорту Чернівецької
обласної державної адміністрації розробити Програму фінансової підтримки
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Буковинка".
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
комунального закладу "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання
"Юність Буковини"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', 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 заміщення посади директора комунального закладу
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"від
16.06.2021, згідно якого переможцем конкурсу визнано Гатрич Людмилу
Дмитрівну, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"
визнано Гатрич Людмилу Дмитрівну.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Гатрич Людмилу
Дмитрівну на посаду директора комунального закладу "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини", як переможця
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про перейменування
комунального закладу "Чернівецький
обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування
комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування комунального закладу
"Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді" 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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про внесення змін
до Регіональної програми розвитку
комунального підприємства "Дирекція
з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад на
2019-2021 роки"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до
Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад на 2019-2021
роки", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад на 2019-2021 роки" для розгляду на
сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ОКМУ "Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора" від 05.08.2021 №01-26/100 щодо
затвердження ліквідаційного балансу
установи
Розглянувши та обговоривши звернення ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 05.08.2021 №01-26/100 щодо
затвердження ліквідаційного балансу установи, враховуючи рішення 36-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №13-36/20 "Про ліквідацію
обласного комунального некомерційного підприємства "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної медичної
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора",
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження ліквідаційного балансу обласної
комунальної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора".
ради.

2.

Внести відпорний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення обласного
протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" від 30.08.2021
щодо затвердження ліквідаційного
балансу санаторію
Розглянувши
та
обговоривши
звернення
обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" від 30.08.2021 щодо
затвердження ліквідаційного балансу санаторію, враховуючи рішення 36-ї
сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 "Про ліквідацію
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження ліквідаційного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ".
ради.

2.

балансу

обласного

Внести відпорний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення НАПН України
від 17.06.2021 №2-6/248 щодо надання
згоди
на
безоплатну
передачу
друкованих видань НАПН України з
державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області
Розглянувши та обговоривши звернення НАПН України від 17.06.2021
№2-6/248 щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованих видань
НАПН України з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання згоди на безоплатне прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області друкованих видань НАПН України.
2.
Внести відповідний проект рішення 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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ДП "Молодий
буковинець-Преса" від 29.06.2021 №92
щодо внесення змін до рішення 13-ї сесії
обласної ради VII скликання від 16.05.2017
№65-13/17 в частині внесення коду
цільового
призначення
земельного
сервітуту (07.10 інші земельні сервітути)
Розглянувши та обговоривши звернення ДП "Молодий буковинецьПреса" від 29.06.2021 №92 щодо внесення змін до рішення 13-ї сесії обласної
ради VII скликання від 16.05.2017 №65-13/17 в частині внесення коду
цільового призначення земельного сервітуту (07.10 інші земельні сервітути),
комісія
ВИРІШИЛА:
Повернутися до розгляду даного питання після надання відповідного
висновку постійної комісії обласної ради з питань з питань регуляторної
політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та
земельних відносин.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
звернення
ОКНП
"Чернівецький
обласний
шкірновенерологічний диспансер" від 06.05.2021
№187 щодо використання нерухомого
майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м.
Чернівцях під розміщення Хоспісу
Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 06.05.2021 №187 щодо
використання нерухомого майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м.
Чернівцях під розміщення Хоспісу, комісія
ВИРІШИЛА:
Звернення ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний
диспансер" від 06.05.2021 №187 щодо використання нерухомого майна за
адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях під розміщення Хоспісу
направити на доопрацювання.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
обласного центру естетичного виховання
ʺЮність Буковиниʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Героїв
Майдану, 5 у м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецького обласного центру естетичного
виховання ʺЮність Буковиниʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Героїв Майдану, 5 у 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 підвального приміщення будівлі літ А)
площею 348,6 кв.м., що є на балансі обласного центру естетичного виховання
ʺЮність Буковиниʺ за адресою: вул. Героїв Майдану, 5 у м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення закладу громадського харчування.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
обласного фахового коледжу мистецтв ім.
С. Воробкевича щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Ончула,
6 у м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецького обласного фахового коледжу
мистецтв ім. С. Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Ончула, 6 у 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 підвального приміщення будівлі) площею
102,1 кв.м., що є на балансі обласного фахового коледжу мистецтв ім. С.
Воробкевича за адресою: вул. Ончула, 6 у м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення закладу громадського харчування, торгівля
продовольчими та непродовольчими товарами.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКНП
”Чернівецька
обласна
клінічна
лікарня” щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул.
Головна, 137 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення ОКНП ”Чернівецька обласна клінічна лікарня”
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 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 будівлі літ Д) площею 9,0
кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 у м. Чернівці.
Мета оренди – торгівля продовольчими товарами.
Суборенда не дозволяється.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення приватного
підприємства
"Редакція
газети
Буковинське віче" щодо зарахування
витрат на проведення невід′ємних
поліпшень орендованого майна за
адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях

Розглянувши звернення приватного підприємства "Редакція газети
"Буковинське віче" щодо зарахування витрат на проведення невід′ємних
поліпшень орендованого майна згідно договору оренди в редакції додаткової
угоди №85-Д від 01.11.2008 за адресою: вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях,
висновок № 39-Д від 27.11.2020 експертного дослідження судового експерта
Оначишича П.С., враховуючи рішення 33-ї сесії обласної ради VІІ скликання
від 12.09.2019 № 147-33/19 "Про погодження проектно-кошторисної
документації та надання дозволу на проведення невід'ємних поліпшень
орендованого майна", комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Погодити зарахування орендарю приватному підприємству
"Редакція газети "Буковинське віче" витрат у сумі 361154 грн. на проведення
невід′ємних поліпшень орендованого майна згідно договору оренди в
редакції додаткової угоди № 85-Д від 01.11.2008 за адресою:
вул. Федьковича, 52 в м. Чернівцях.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд 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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про продовження дії договору оренди
окремого нерухомого майна спільної
власності територіальних громад
області
Розглянувши звернення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях щодо
продовження дії договору оренди нерухомого майна за адресою: вул. Л.Кобилиці,
21-а в м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача навчальнокурсового комбінату ЖКГ, відповідно до статті 18 Закону України ʺПро оренду
державного та комунального майнаʺ (надалі – Порядок), комісія
ВИРІШИЛА:

Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди та продовжити на один
рік дію договору оренди нерухомого майна №52 від 29.12.2006 за адресою: вул.
Л.Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту
інформації
України
в
Чернівецькій області щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях
Розглянувши звернення Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях, враховуючи погодження
балансоутримувача майна, відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", комісія
ВИРІШИЛА:

1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, а саме: службове
приміщення кабінету № 228 (2-81; 2-82; 2-83) площею 36,2 кв.м. в
адміністративній будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 у м. Чернівцях та
передати в оренду Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації
України в Чернівецькій області терміном на п'ять років.
2. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд 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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення орендаря колективного
підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ щодо надання
дозволу на розробку проекту будівництва
"Центру сучасної медицини" з влаштуванням
підземного та наземного паркінгу за адресою:
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК
ОСНОВАʺ щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру
сучасної медицини" з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях", комісія
ВИРІШИЛА:
Звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ щодо
надання дозволу на розробку проекту будівництва "Центру сучасної медицини" з
влаштуванням підземного та наземного паркінгу за адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях направити на довивчення.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКНП
"Чернівецька
лікарня
швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Фастівська, 2 у м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного
підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 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 (три частини приміщень будівлі літ А) загальною
площею 9 кв.м., що є на балансі обласного комунального некомерційного
підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою:
вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, а саме:
- Частина приміщення першого поверху, площею 3 кв.м.;
- Частина приміщення четвертого поверху, площею 3 кв.м.;
- Частина приміщення шостого поверху, площею 3 кв.м.;
Мета оренди – розміщення 3-х апаратів самообслуговування системи
миттєвої оплати з функцією миттєвої оплати за надані лікарнею медичні послуги.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Територіального управління Державної
судової
адміністрації
України
в
Чернівецькій області щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 60 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Чернівецькій області щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 60 в м. Чернівцях, враховуючи погодження
балансоутримувача майна, відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", комісія
ВИРІШИЛА:

1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, а саме: службові
приміщення площею 175,7 кв.м. в будівлі за адресою: вул. Головна, 60 в
м. Чернівцях та передати в оренду Територіальному управлінню Державної
судової адміністрації України в Чернівецькій області терміном на п'ять років.
2. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд 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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ГО "Медичний
координаційний
центр
допомоги
військовим" від 01.06.2021 №39/1828 щодо
створення
некомерційної
комунальної
установи обласної ради – санаторій
"Модрина" на базі протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ"
Розглянувши
та
обговоривши
звернення
ГО
"Медичний
координаційний центр допомоги військовим" від 01.06.2021 №39/1828 щодо
створення некомерційної комунальної установи обласної ради – санаторій
"Модрина" на базі протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ", комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО
та членів їх сімей від 13.08.2021
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд проєкту рішення "Про
внесення змін до рішення 31-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII
скликання від 28.05.2019 №78-31/19"
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про внесення змін до
рішення 31-ї сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019
№78-31/19", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 31-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.05.2019 №78-31/19" 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

02 вересня 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, закладів та підприємств 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
«Чернівецька обласна клінічна лікарня»:
1.1.1. Комплекс КВЧ-терапії, 2004 року випуску, інвентарний номер
10493540, балансовою вартістю 14850,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.2. Апарат лазерний офт.мікрохір.СМ, 2004 року випуску,
інвентарний номер
10493516, балансовою вартістю 90979,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.3. Бронхофіброскоп з освітленням BF-TE2, 2009 року випуску,
інвентарний номер 10443663, балансовою вартістю 222293,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.1.4. Бронхофіброскоп з освітленням BF-PE2, 2009 року випуску,
інвентарний номер 10443664, балансовою вартістю 222293,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.5. Бронхофіброскоп з освітленням OLYMPUS, 2005 року випуску,
інвентарний номер
10493542, балансовою вартістю 37024,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.6. Апарат GRANUMIX-100, 2002 року випуску, інвентарний номер
10493488, балансовою вартістю 315600,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.7. Системний блок DiaWest, 2017 року випуску, інвентарний номер
10481317, балансовою вартістю 8100,00 грн., із нарахованим зносом 2997,00
грн.;
1.1.8. Пересувний рентгенапарат «Арман», 1975 року випуску,
інвентарний номер
10490195, балансовою вартістю 5603,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.9. Комплекс рентгендіагностичний, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10491823, балансовою вартістю 9309,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.10. Набір апаратів д/зовнішньої фіксації, 2008 року випуску,
інвентарний номер
10493635, балансовою вартістю 30789,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернат:
1.2.1. Пральна машина, 2004 року випуску, інвентарний номер
101480070, балансовою вартістю 13364,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.2. Пральна машина, 2011 року випуску, інвентарний номер
101490028, балансовою вартістю 48120,00 грн., із нарахованим зносом
43707,00 грн.;
1.2.3. Пральна машина Bosch, 2009 року випуску, інвентарний номер
101490001, балансовою вартістю 12787,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.3. Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат корпусної
стінки "Трембіта", 2003 року випуску, інвентарний номер 101630097,
балансовою вартістю 5627,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Буковинський клінічний онкологічний центр»:
1.4.1. Крісло гінекологічне, 2010 року випуску, інвентарний номер
10470051, балансовою вартістю 10672,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.2. Холтерівська система ЕКГ, 2007 року випуску, інвентарний номер
10470537, балансовою вартістю 48631,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

1.4.3. Машина пральна, 2010 року випуску, інвентарний номер 10490040,
балансовою вартістю 29478,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.4. Центрифуга МО 25кг, 2010 року випуску, інвентарний номер
10630009, балансовою вартістю 18784,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.5. Привід універсальний, 2004 року випуску, інвентарний номер
10490514, балансовою вартістю 6204,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.6. Електроніж ЕН-57, 2008 року випуску, інвентарний номер
10470038, балансовою вартістю 14271,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.7. Апарат пароварочний інвентарний, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10490519, балансовою вартістю 6097,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.5.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»:
1.5.1. Стерилізатор паровий ГК-100-3М, 2001 року випуску, інвентарний
номер 101471165, балансовою вартістю 8962,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5.2. Стерилізатор паровий ГК-100-3М, 1992 року випуску, інвентарний
номер 101470850, балансовою вартістю 40360,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.6. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:
1.6.1 Автомобіль ЗАЗ 1140 Таврія, 1995 року випуску, інвентарний
номер 10510011, балансовою вартістю 5862,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.2. Автомобіль BMW 320, 1987 року випуску, інвентарний номер
10510016, балансовою вартістю 11048,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» на баланс громадського
формування «Буковинська народна комендатура» автомобіля ВАЗ-2121, 1985
року випуску, інвентарний номер 10500002, реєстраційний номер 02169МР,
номер шасі ХТА212100F0426679, первісною вартістю 43919,81 грн., із
нарахованим зносом 7253,00 грн.;
2.2.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» на баланс обласного комунального некомерційного підприємства
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня» автомобіля RENAULT
MASTER, 2005 року випуску, інвентарний номер 10510133, реєстраційний
номер СE 9650 AC, номер шасі VF1FDCVH532952115, балансовою вартістю
684500,00 грн., із нарахованим зносом 634465,02 грн.

2.3.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» на баланс громадського формування «Буковинська народна
комендатура»:
2.3.1. Автомобіль ГАЗ 2752, 2007 року випуску, інвентарний номер
10510083,
реєстраційний
номер
СЕ
1448
АК,
номер
шасі
Y6H27520070005036, балансовою вартістю 237503,59 грн., із нарахованим
зносом 225622,32 грн.;
2.3.2. Автомобіль УАЗ 3962, 2003 року випуску, інвентарний номер
10510065,
реєстраційний
номер
СЕ
1884
ВВ,
номер
шасі
ХТТ37410220028067, балансовою вартістю 118217,00 грн., із нарахованим
зносом 103855,60 грн.;
2.3.3. Автомобіль УАЗ 3741, 2004 року випуску, інвентарний номер
10510088,
реєстраційний
номер
СЕ
8150
AA,
номер
шасі
XTT37410040481305, балансовою вартістю 128979,00 грн., із нарахованим
зносом 112061,80 грн.;
2.3.4. Автомобіль ГАЗ 2752, 2006 року випуску, інвентарний номер
10510045,
реєстраційний
номер
СЕ
2920
АН,
номер
шасі
Х9627520060490520, балансовою вартістю 116263,00 із нарахованим зносом
106838,20 грн.;
2.3.5. Автомобіль УАЗ 3962, 2003 року випуску, інвентарний номер
10510077, реєстраційний номер СЕ 2178 ВС, номер шасі 00037410030207079,
балансовою вартістю 111997,00 грн., із нарахованим зносом 98414,60 грн.
2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на баланс обласного
комунального навчального закладу "Буковинський ліцей-інтернат з
посиленою військово-фізичною підготовкою" автомобіль "Волга" ГАЗ 3110,
2001 року випуску, реєстраційний номер СЕ0014АА, інвентарний номер
10510024, номер шасі 31100020483807, первісною вартістю 24090,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1.
Обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» світильник 9-ти рефлекторний
стаціонарний, 1975 року випуску, інвентарний номер 10470742, балансовою
вартістю 4243,00 грн., із нарахованим повним зносом.
3.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернат:
3.2.1. Шафа холодильна, 2002 року випуску, інвентарний номер
101480066, балансовою вартістю 4400,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
3.2.2. Лічильник електроенергії НІК-2303, 2015 року випуску,
інвентарний номер 101430005, балансовою вартістю 3900,00 грн., із
нарахованим зносом 2200,00 грн.;

3.2.3. Лічильник електроенергії, 2008 року випуску, інвентарний номер
101430001, балансовою вартістю 2987,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
3.2.4. Мотопомпа, 1992 року випуску, інвентарний номер 101410017,
балансовою вартістю 3645,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.2.5. Системний блок, 2008 року випуску, інвентарний номер
101480001, балансовою вартістю 2562,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
4. 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

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКНП
"Чернівецька
обласна
клінічна
лікарня" щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного
підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 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 (частина приміщення котельні) площею 273,3 кв.м.,
що є на балансі обласного комунального некомерційного підприємства
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" за адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях.
Мета оренди – розміщення та експлуатація блочної універсальної
твердопаливної котельні на платформі.

Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

УКРАЇНА

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

02 вересня 2021 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення "Про передачу з балансу КНП
«Чернівецький
обласний
інформаційноаналітичний Центр медичної статистики
Чернівецької обласної ради» рухомого і
нерухомого майна на баланс Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М.Івасюка"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу КНП
«Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний Центр медичної
статистики Чернівецької обласної ради» рухомого і нерухомого майна на
баланс Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М.Івасюка", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про передачу з балансу КНП «Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
Центр
медичної
статистики
Чернівецької обласної ради» рухомого і нерухомого майна на баланс
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка" для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Олександр БОЛТУНОВ

