ПРОТОКОЛ № 49
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 року

м. Чернівці

Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Горук Н.В.,
Гоян О.А., Кушнір Ю.Р., Мунтян І.М., Семенюк І.В., Смотр О.А., Харабара
М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Малімонік Я.В., Ткачук В.В.
Запрошені:
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради
Ванзуряк О.К. - начальник управління з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної
ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чобан
Ю.І.
–
заступник
директора
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації.
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення обласної державної адміністрації.
Тріска І.С. - заступник начальника управління ресурсного та організаційного
забезпечення і контролю Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення облдержадміністрації.
Чепіль М.І. – в.о. головного лікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня".
Іванов О.С. – заступник директора ТОВ "Укрбіотехнологія-ТМ".
Ігнатенко Г.В. – в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм".
Гайдай О.В. – в.о. заступника начальника управління з питань цивільного
захисту населення Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації.
Шишко В.В. – командир взводу Чернівецького спеціального воєнізованого
аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.

Півень Ю.Й. – заступник директора Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
Руденко Є.В. – начальник КУ "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області".
Ілінська Г.Т. – начальник ОКУ "Чернівецький обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики, інженерно технічного та
фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я".
Шарагова Т.М. – заступник начальника управління культури обласної
державної адміністрації
Візнюк А.Ю. – в.о. директора ОКУ "Чернівецька обласна філармонія".
Добжанський Е.В. – голова ліквідаційної комісії ОКП "Буковинська книга".
Луцюк М.І. – в.о директора ОКП "Буковинська книга".
Стародуб В.Г. – директор ДКТП "Лучаферул".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перший квартал
2014 року".
Інформує: Чобан Ю.І.
2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік".
Інформує: Чобан Ю.І.
3. Про розгляд результатів діяльності в.о. директора ОКП "БуковинаФарм" Ігнатенка Г.В.
Інформує: Ігнатенко Г.В.
4.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Чепіля М.І. головним лікарем комунальної медичної
установи "Обласна дитяча клінічна лікарня".
Інформує: Тріска І.С., Чепіль М.І.
5. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.56/18-686 від 22.04.2014 щодо ситуації стосовно дотримання процедури
ліквідації Чернівецького СВАРЗ та проведення інвентаризації майна,
придбаного за рахунок обласного бюджету.
Інформує: Тріска І.С., Гайдай О.В., Шишко В.В.
6. Про розгляд звернення до обласної ради голови Чернівецької обласної
організації Українська спілка ветеранів Афганістану П.Раца, депутатського

звернення депутата обласної ради VI скликання Мігайчука М.М. та про розгляд
питання "Про відкликання подання щодо дострокового припинення дії
контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М."
Інформує:. Тріска І.С.
7. Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я та
цивільного захисту населення облдержадміністрації клопотання про
призначення Воронюка О.В. тимчасово виконуючим обов’язки начальника
ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни".
Інформує:. Тріска І.С.
8. Про неналежне виконання службових обов’язків начальником ОКУ
"Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
центр
медичної
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності
закладів охорони здоров'я області" Ілінською Г.Т. та притягнення керівника до
дисциплінарної відповідальності.
Інформує: Тріска І.С., Ілінська Г.Т.
9. Про неналежне виконання службових обов’язків начальником КУ
"Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ
соціального захисту населення області" Руденком Є.В. та притягнення
керівника до дисциплінарної відповідальності.
Інформує: Півень Ю.Й., Руденко Є.В.
10. Про розгляд звернення депутата обласної ради Салагора М.М. щодо
звернення працівників ОКУ "Чернівецька обласна філармонія", листа
Управління культури від 25.04.2014 №01/14-149 та протоколу спільного
засідання дирекції колективу та профспілкового комітету Чернівецької обласної
філармонії.
Інформує: Шарагова Т.М., Візнюк А.Ю.
11. Про розгляд звернення до обласної ради голови комісії з припинення
діяльності підприємств книжкової торгівлі Добжанського Е.В. та трудового
колективу ОКП "Буковинська книга".
Інформує: Ванзуряк О.К., Добжанський Е.В., Луцюк М.І., Стародуб В.Г.
12. Про розгляд звернення комунального підприємства "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім.
О.Кобилянської" щодо передачі їм на баланс приміщення за адресою: вул.
Головна, 45/12 та вул. Українська, 28/2 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.

13. Про розгляд звернення публічного акціонерного товариства
"Укртелеком" щодо надання дозволу на розробку технічної документації на
земельну ділянку за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.
Інформує: Ванзуряк О.К.
14. Про розгляд заяви приватного підприємця Михайлової Л.І. щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою (яка розташована на території КЗ "Чернівецький обласний центр
естетичного виховання "Юність Буковини") орієнтованою площею 110 кв.м. за
адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 5.
Інформує: Ванзуряк О.К.
15. Про розгляд заяви приватного підприємства "Вертекс-Плюс" щодо
включення нежитлового приміщення загальною площею 140,7 кв.м. за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 29 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.
Інформує: Ванзуряк О.К.
16. Про розгляд заяви приватного підприємця Тимчук Н.В. щодо
включення приміщення частини гаражу (літ. Г) загальною площею 16,5 кв.м.
розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2 до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації.
Інформує: Ванзуряк О.К.
17. Про розгляд листа громадської організації "Безбар'єрне місто" щодо
створення Ортопедичного сервісного центру на території ОКП "Інватранс" за
адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
Інформує: Ванзуряк О.К.
18.
Про розгляд звернення управління МВС України в Чернівецькій
області щодо передачі в оренду приміщення будівлі за адресою: вул.
Федьковича, 52 в м. Чернівцях для проведення реконструкції під службове
житло для працівників органів внутрішніх справ.
Інформує: Ванзуряк О.К.
19.
Про доповнення переліку нерухомого майна, що може бути
передано в оренду у 2014 році.
Інформує: Ванзуряк О.К.
20.
Про підсумки огляду-конкурсу на краще утримання об’єктів
нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
в 2013 році та внесення змін до Положення про щорічний огляд-конкурс і склад
конкурсної комісії
Інформує: Ванзуряк О.К.

21.
Про розгляд звернення комунального позашкільного навчального
закладу "Буковинський центр мистецтв" щодо передачі в позичку нерухомого
майна (приміщення учбового корпусу А1) площею 873 кв.м. за адресою: вул.
Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця, Вижницького р-ну Чернівецької області.
Інформує: Ванзуряк О.К.
22.
Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного
акту "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомого майна".
Інформує: Ванзуряк О.К.
23.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної партійної організації
Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" щодо дії договору оренди за
адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях (балансоутримувач – академічний
обласний театр ляльок).
Інформує: Ванзуряк О.К.
24.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обласній комунальній установі "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" у постійне користування.
Інформує: Ванзуряк О.К.
25.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному закладу "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.
С.Воробкевича" у постійне користування.
Інформує: Ванзуряк О.К.
26.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), комунального
обласного позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія
наук учнівської молоді".
Інформує: Ванзуряк О.К.
27.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги
Кобилянської" у постійне користування
Інформує: Ванзуряк О.К.
28.
Про розгляд питання щодо формування переліків об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках.

Інформує: Ванзуряк О.К.
29.
Про розгляд звернення обласної дитячо-юнацької спортивної школи
щодо оренди тенісних кортів.
Інформує: Ванзуряк О.К.
30.
Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання
претендента на посаду директора Педагогічного коледжу Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича.
Інформує: Ванзуряк О.К., Чернюх О.І.
31.
Про розгляд рекомендацій голови обласної ради Гайничеру М.І.
щодо вирішення питання зняття арешту з майна приватного підприємця
Костреби В.В.
Інформує: Ванзуряк О.К., Єлєніч М.І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перший квартал
2014 року".
Виступили: Чобан Ю.І., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перший квартал
2014 року" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІI. Слухали:

Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік".
Виступили: Чобан Ю.І., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд результатів діяльності в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм"
Ігнатенка Г.В.
Виступили: Іванов О.С., Ігнатенко Г.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В.,
Шилепницький І.О., Юлик С.Д., Горук Н.В., Гоян О.А., Мунтян І.М.
Вирішили:
1. Інформацію про результати діяльності в.о. директора ОКП "БуковинаФарм" Ігнатенка Г.В. взяти до відома.
2. Погодити кандидатуру Ігнатенка Г.В. на посаду директора ОКП
"Буковина-Фарм"
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації внести подання щодо кандидатури
на посаду директора ОКП "Буковина-Фарм".
4. Голові обласної ради Гайничеру М.І. врегулювати всі питання стосовно
процедури призначення директора ОКП "Буковина-Фарм" у встановленому
порядку та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Чепіля М.І. головним лікарем комунальної медичної установи
"Обласна дитяча клінічна лікарня".
Виступили: Тріска І.С., Чепіль М.І.
Вирішили:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання щодо
призначення Чепіля Миколи Івановича на посаду головного лікаря комунальної
медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Результат голосування: одностайно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.56/18-686 від 22.04.2014 щодо ситуації стосовно дотримання процедури
ліквідації Чернівецького СВАРЗ та проведення інвентаризації майна,
придбаного за рахунок обласного бюджету.
Виступили: Тріска І.С., Гайдай О.В., Шишко В.В., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Створити комісію по перерозподілу майна Чернівецького спеціального
воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, придбаного за рахунок коштів обласного бюджету, до
складу якої включити: Ванзуряка О.К., Гайдая О.В., Гоян О.А., Юлика С.Д.
2. Рекомендувати управлінню з питань цивільного захисту населення
Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення обласної
державної адміністрації до 1 червня 2014 року надати пропозиції з даного
питання до обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення до обласної ради голови Чернівецької обласної
організації Українська спілка ветеранів Афганістану П.Раца, депутатського
звернення депутата обласної ради VI скликання Мігайчука М.М. та про розгляд
питання "Про відкликання подання щодо дострокового припинення дії
контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М."
Виступили: Тріска І.С., Андрієць О.А., Харабара М.Д., Юлик С.Д., Єлєніч
М.О., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Зняти з розгляду питання щодо дострокового припинення дії контракту з
начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної
війни" Мігайчуком М. М. в зв'язку з його перебуванням у відпустці по догляду
за дитиною.
2. Зняти з розгляду питання щодо призначення тимчасово виконуючих
обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни" враховуючи те, що Мігайчук М.М. не звільнений з займаної
посади.
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення облдержадміністрації вирішення питання щодо призначення

виконуючого обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" здійснювати шляхом перерозподілу обов'язків
заступників начальника установи.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації клопотання про призначення
Воронюка О.В. тимчасово виконуючим обов’язки начальника ОКУ
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни".
Виступили: Тріска І.С., Андрієць О.А., Харабара М.Д., Юлик С.Д., Єлєніч
М.О., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Враховуючи наказ Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення облдержадміністрації від 04.04.2014 року № 20-вп §1 щодо надання
начальнику ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної
війни" Мігайчуку М.М. відпустки по догляду за дитиною та покладення
виконання обов'язків начальника установи на заступника госпіталю з
організаційно-методичної роботи Шипота А.В. з правом підпису на фінансових
документах, розгляд питання щодо призначення Воронюка О.В. тимчасово
виконуючим обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" вважати недоцільним.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIII. Слухали:
Про неналежне виконання службових обов’язків начальником ОКУ
"Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
центр
медичної
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності
закладів охорони здоров'я області" Ілінською Г.Т. та притягнення керівника до
дисциплінарної відповідальності.
Виступили: Тріска І.С., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Розгляд питання щодо неналежного виконання службових обов'язків
Ілінською Г.Т. вважати недоцільним.
Результат голосування: одностайно - "за".

IX. Слухали:
Про неналежне виконання службових обов’язків начальником КУ "Група
моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального
захисту населення області" Руденком Є.В. та притягнення керівника до
дисциплінарної відповідальності.
Виступили: Півень Ю.Й., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Розгляд питання щодо неналежного виконання службових обов'язків
Руденка Є.В. вважати недоцільним.
Результат голосування: одностайно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд звернення депутата обласної ради Салагора М.М. щодо
звернення працівників ОКУ "Чернівецька обласна філармонія", листа
Управління культури від 25.04.2014 №01/14-149 та протоколу спільного
засідання дирекції колективу та профспілкового комітету Чернівецької обласної
філармонії.
Виступили: Шарагова Т.М., Візнюк А.Ю.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати рішення спільного засідання дирекції колективу та
профспілкового комітету Чернівецької обласної філармонії щодо доцільності
перебування Візнюка А.Ю. на посаді т.в.о. директора обласної комунальної
установи "Чернівецька обласна філармонія".
Результат голосування: одностайно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення до обласної ради голови комісії з припинення
діяльності підприємств книжкової торгівлі Добжанського Е.В. та трудового
колективу ОКП "Буковинська книга".
Виступили: Ванзуряк О.К., Добжанський Е.В., Луцюк М.І., Стародуб В.Г.
Вирішили:
1. Зобов'язати Стародуб В.Г. до 01.06.2014 року подати відповідні
документи щодо завершення процесу реорганізації ОКТП "Лучаферул".

2. У разі невиконання пункту 1 висновку, рекомендувати департаменту
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації внести подання щодо
звільнення Стародуб В.Г. з посади директора ОКТП "Лучаферул".
Результат голосування: одностайно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення комунального підприємства "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім.
О.Кобилянської" щодо передачі їм на баланс приміщення за адресою: вул.
Головна, 45/12 та вул. Українська, 28/2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити взяття на баланс комунального підприємства
"Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр
ім. О.Кобилянської" будинковолодіння спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул. Головна, 45/12 та вул.
Українська, 28/2 в м. Чернівцях.
2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Результат голосування: одностайно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
щодо надання дозволу на розробку технічної документації на земельну ділянку
за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Враховуючи

висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області від 28.12.2010 а також те, що станом на сьогоднішній
день публічним акціонерним товариством "Укртелеком" не вчинено ніяких дій
з приводу оформлення речових прав на земельну ділянку, та беручи до уваги,
що на даний час існують суперечності в чинному законодавстві, в зв’язку з чим
невизначено порядок оформлення речових прав між різними суб’єктами
землевпорядкування, відмовити публічному акціонерному товариству
"Укртелеком" у наданні дозволу на розробку технічної документації на
земельну ділянку за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.
Результат голосування: одностайно - "за".

XІV. Слухали:
Про розгляд заяви приватного підприємця Михайлової Л.І. щодо надання
дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою
(яка розташована на території КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини") орієнтованою площею 110 кв.м. за адресою: м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 5.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Погодити надання дозволу приватному підприємцю Михайловій Л.І. на
укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою
орієнтованою площею 110 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, 5 (вул. Героїв Майдану, 5).
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XV. Слухали:
Про розгляд заяви приватного підприємства "Вертекс-Плюс" щодо
включення нежитлового приміщення загальною площею 140,7 кв.м. за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 29 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д.
Вирішили:
Враховуючи, що дане приміщення входить до складу цілісного майнового
комплексу будинковолодіння за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29, вважати
недоцільним включення нежитлового приміщення загальною площею 140,7
кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29 до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд заяви приватного підприємця Тимчук Н.В. щодо включення
приміщення частини гаражу (літ. Г) загальною площею 16,5 кв.м.
розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2 до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації.
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д.
Вирішили:

Враховуючи, що дане приміщення входить до складу цілісного майнового
комплексу за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2, вважати недоцільним
включення приміщення частини гаражу (літ. Г) загальною площею 16,5 кв.м.
розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2 до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд листа громадської організації "Безбар'єрне місто" щодо
створення Ортопедичного сервісного центру на території ОКП "Інватранс" за
адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
Виступили: Ванзуряк О.К., Шилепницький І.О., Харабара М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Запропонувати громадській організації "Безбар'єрне місто" надати
інформацію про свою діяльність та зазначити параметри та умови, які необхідні
для розміщення сервісного центру. При надходженні додаткової інформації
повернутися до розгляду даного питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення управління МВС України в Чернівецькій області
щодо передачі в оренду приміщення будівлі за адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях для проведення реконструкції під службове житло для працівників
органів внутрішніх справ.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Звернення управління МВС України в Чернівецькій області взяти до
відома.
2. Повернутись до розгляду зазначеного питання за умови відсутності
пропозицій на оренду нерухомого майна за адресою: вул. Федьковича, 52 в м.
Чернівцях, які розглядатимуться згідно рішення конкурсної комісії обласної
ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІX. Слухали:
Про доповнення переліку нерухомого майна, що може бути передано в
оренду у 2014 році.

Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д.
Вирішили:
Доповнити перелік нерухомого майна, що може бути передано в оренду у
2014 році наступними об'єктами:
- Будівля літ Б площею 73,7, кв.м. за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в м.
Чернівцях;
- Сарай літ Г орієнтовною площею 207 кв.м. за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях;
- Приміщення підвалу площею 1029,7 кв.м. та першого поверху площею
493,7 кв.м. складської будівлі літ Б за адресою: пров. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях;
- Будівля літ А площею 71,9 кв.м. та огорожа №1 за адресою: Парковий
проїзд, 16-Б в м. Чернівцях;
- Будівлі літ А площею 66,6 кв.м. та літ Б площею 186,7 кв.м., будівлі
сараїв літ В, Г, вбиральні літ Д та огорожі №1-3 за адресою: вул. Чорнівська, 1 в
с. Чорнівка, Новоселицького р-ну, Чернівецької обл.
Результат голосування: односта йно - "за".
XX. Слухали:
Про підсумки огляду-конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в 2013 році
та внесення змін до Положення про щорічний огляд-конкурс і склад конкурсної
комісії.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Рішення конкурсної комісії щорічного огляду-конкурсу на краще
утримання об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області взяти до відома.
2. Внести зміни до Положення про щорічний огляд-конкурс на краще
утримання об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл,
селищ міст області, затвердженого рішенням 13-ї сесії Чернівецької обласної
ради XXIV скликання від 17.03.2004 № 20-13/04 (зі змінами), а саме:
2.1.

Пункт 4.1. Положення викласти в такій редакції:

"4.1. Підведення підсумків огляду-конкурсу проводиться в 2 етапи:

– перший - на рівні відповідного структурного підрозділу обласної
державної адміністрації до 31 грудня поточного року відповідно до пункту 2.2.
На цьому етапі структурні підрозділи узагальнюють роботу об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що є в їх
оперативному управлінні та за рішенням колегії подають до 1 лютого
наступного року конкурсній комісії пропозиції щодо визначення переможців в
своїй галузі.
Не можуть подаватись пропозиції щодо переможця конкурсу з отриманням
першої грошової премії на одну й ту саму установу (підприємство) два роки
підряд.
– другий - на рівні конкурсної комісії щорічно до 15 березня.
На цьому етапі конкурсна комісія вивчає надані матеріали та приймає
рішення про внесення пропозицій обласній раді щодо визначення переможців
окремо з кожної галузі відповідно до пункту 2.2."
2.2.
В пункті 4.2. Положення, слова "відповідних управлінь" замінити
словами "відповідних структурних підрозділів".
2.3.

Пункт 5.5. Положення виключити.

3. Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведення щорічного
огляду-конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 4-ї
сесії обласної ради VI скликання від 29.03.2011 № 30-4/11 (зі змінами), а саме:
3.1.

Виключити зі складу комісії:

- Леонтія Георгія Георгійовича.
3.2.

Включити до складу комісії:

- Павлюка Андрія Володимировича – в.о. директора департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації.
4.
Внести проект рішення з цього питання на розгляд сесії обласної
ради (додається).
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення комунального позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв" щодо передачі в позичку нерухомого майна
(приміщення учбового корпусу А1) площею 873 кв.м. за адресою: вул.
Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця, Вижницького р-ну Чернівецької області.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:

1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
нерухоме майно (приміщення учбового корпусу А1) площею 873 кв.м. за
адресою: вул. Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця, Вижницького р-ну Чернівецької
області для розміщення комунального позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв" на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну
оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIІ. Слухали:
Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту
"Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомого майна".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Доручити голові постійної комісії Смотру О.А. підписати звіт про
повторне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження
голови обласної ради "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна".
2. Розмістити на сайті Чернівецької обласної ради вищезазначений звіт.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної партійної організації
Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" щодо дії договору оренди за
адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях (балансоутримувач – академічний
обласний театр ляльок).
Виступили: Ванзуряк О.К., Мунтян І.М.
Вирішили:
1. Створити тимчасову комісію із вивчення зазначеного питання у складі
депутатів: Гоян О.А., Харабари М.Д. та Юлика С.Д.
Тимчасовій комісії надати постійній комісії узгоджені пропозиції для
вирішення питання.
2. Рекомендувати голові обласної ради Гайничеру М.І. продовжити
термін дії договору оренди №440 від 20.08.2007 за адресою: вул. Головна, 22 в
м. Чернівцях до 01.10.2014.

Результат голосування: одностайно - "за".
XXІV. Слухали:
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки обласній комунальній установі "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" у постійне користування.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу обласній комунальній установі "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" на розроблення, з урахуванням вимог державних
стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею
0,37 га за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 1-А, та орієнтовною площею
0,43 га за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 129, для обслуговування будівлі
вищезазначеного закладу
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXV. Слухали:
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному закладу "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.
С.Воробкевича" у постійне користування.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Погодити затвердження комунальній установі "Чернівецьке обласне
училище мистецтв ім. С.Воробкевича" проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1347 га за адресою: м. Чернівці, вул. І.Стасюка, 2В у постійне користування.
2. Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVІ. Слухали:
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), комунального
обласного позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія
наук учнівської молоді".

Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити затвердження комунальному обласному позашкільному
навчальному закладу "Буковинська Мала академія наук учнівської

молоді" технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0852 га (кадастровий
номер 7310136300:17:004:1028) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька,
62.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVIІ. Слухали:
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Чернівецький академічний
обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської" у
постійне користування.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу комунальному підприємству "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги
Кобилянської" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування за адресою: м. Чернівці, площа Театральна, 4.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд питання щодо формування переліків об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках.
Виступили: Ванзуряк О.К., Юлик С.Д.
Вирішили:

1. Погодити сформовані переліки об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації в
2014-2017 роках згідно Додатку №1 та №2.
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради для
затвердження вищезазначених переліків.
3. Доповнити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні в 2014-2017 роках наступним об’єктом: Частина напівпідвального
приміщення будинковолодіння літ. А площею 378,6 кв.м. за адресою: м.
Чернівці, вул. Білоусова, 19.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІX. Слухали:
Про розгляд звернення обласної дитячо-юнацької спортивної школи щодо
оренди тенісних кортів.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Рекомендувати:
1. Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі застосовувати
плату за користування кортами та відповідним інвентарем у розмірі 60 грн. за
годину.
2. Адміністрації ОДЮСШ забезпечити належний контроль за обліком та
порядком використання кортів.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXX. Слухали:
Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання претендента
на посаду директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного
університету ім. Ю.Федьковича.
Виступили: Ванзуряк О.К., Єлєніч М.О., Чернюх О.І.
Вирішили:
1. Погодити кандидатуру Чернюха Олега Івановича щодо призначення на
посаду директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити на новий термін
трудові відносини з Чернюхом О. І. у встановленому порядку.

Результат голосування: одностайно - "за".
XXXI. Слухали:
Про розгляд рекомендацій голови обласної ради Гайничеру М.І. щодо
вирішення питання зняття арешту з майна приватного підприємця Костреби
В.В.
Виступили: Ванзуряк О.К., Єлєніч М.О.
Вирішили:
Інформацію голови обласної ради Гайничеру М.І. щодо вирішення питання
зняття з арешту майна приватного підприємця Костреби В.В. взяти до відома.
Результат голосування: одностайно - "за".

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

О.Смотр

О.Гоян

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
виконання обласного бюджету за
перший квартал 2014 року"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перший квартал 2014 року", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перший
квартал 2014 року" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2014 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної
ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів діяльності в.о.
директора ОКП "Буковина-Фарм"
Ігнатенка Г.В.
Відповідно до п. 10 висновку постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області від 11.04.2014 та розглянувши результати
діяльності в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В., комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про результати діяльності в.о. директора ОКП
"Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В. взяти до відома.
2. Погодити кандидатуру Ігнатенка Г.В. на посаду директора ОКП
"Буковина-Фарм"
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації внести подання щодо
кандидатури на посаду директора ОКП "Буковина-Фарм".
4. Голові обласної ради Гайничеру М.І. врегулювати всі питання
стосовно процедури призначення директора ОКП "Буковина-Фарм" у
встановленому порядку та внести відповідний проект рішення на розгляд
сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
"22" травня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Чепіля М. І. головним
лікарем комунальної медичної установи
"Обласна дитяча клінічна лікарня"
Розглянувши та обговоривши подання обласної державної адміністрації
щодо призначення Чепіля Миколи Івановича на посаду головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня " від
19 травня 2014р. № 01.36/18-864, керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Чепіля Миколи Івановича на посаду головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Чернівецької
обласної
державної
адміністрації
№01.56/18-686 від 22.04.2014 щодо
ситуації
стосовно
дотримання
процедури ліквідації Чернівецького
СВАРЗ та проведення інвентаризації
майна,
придбаного
за
рахунок
обласного бюджету
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації
№01.56/18-686 від 22.04.2014 щодо ситуації стосовно дотримання процедури
ліквідації Чернівецького СВАРЗ та проведення інвентаризації майна,
придбаного за рахунок обласного бюджету, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію по перерозподілу майна Чернівецького
спеціального воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, придбаного за рахунок коштів обласного
бюджету, до складу якої включити: Ванзуряка О.К., Гайдая О.В., Гоян О.А.,
Юлика С.Д.
2. Рекомендувати управлінню з питань цивільного захисту населення
Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення обласної
державної адміністрації до 1 червня 2014 року надати пропозиції з даного
питання до обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"22" травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення до обласної ради
голови Чернівецької обласної організації
Українська спілка ветеранів Афганістану
П.Раца, депутатського звернення депутата
обласної ради VІ скликання Мігайчука
М.М. та про розгляд питання щодо
відкликання подання облдержадміністрації
щодо
дострокового
припинення
дії
контракту
з
начальником
ОКУ
"Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком
М.М.
Розглянувши та обговоривши рекомендації правління Чернівецької обласної
організації Українська спілка ветеранів Афганістану щодо призначення
учасника бойових дій в Афганістані Кожухаря Василя Михайловича на
посаду начальника обласної комунальної установи "Чернівецький обласний
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни", депутатське звернення депутата
Чернівецької обласної ради VІ скликання Мігайчука М.М. щодо відкликання
проекту рішення сесії обласної ради та подання обласної державної
адміністрації від 04.04.2014р. № 01.36/18-560, направлених обласній раді для
розгляду на черговій сесії обласної ради щодо дострокового припинення дії
контракту з Мігайчуком М.М., як такого, що не має правових підстав для
розгляду на сесії, а також розглянувши та обговоривши лист Чернівецької
обласної державної адміністрації від 25.04.2014р. № 01.36/18-709, згідно
якого облдержадміністрацією відкликається лист та додані до нього
документи від 04.04.2014р. № 01.36/18-560 щодо дострокового припинення
дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком Манолієм Михайловичем, у зв'язку
з неналежним виконанням службових обов'язків, яке вилилось у недовіру
трудового колективу, в зв'язку з тим, що наказом Департаменту охорони
здоров'я та цивільного захисту населення облдержадміністрації від

04.04.2014 року № 20-вп §1, згідно якого начальнику ОКУ "Чернівецький
обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуку М, М,
(дідусю дитини) надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку з 4 квітня по 30 вересня 2014 року включно та тим, що згідно
зазначеного наказу обов'язки начальника госпіталю тимчасово покладено на
заступника начальника з організаційно-методичної роботи Шипота А.В. з
правом підпису на фінансових документах, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Зняти з розгляду питання щодо дострокового припинення дії
контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М. М. в зв'язку з його перебуванням
у відпустці по догляду за дитиною.
2. Зняти з розгляду питання щодо призначення тимчасово виконуючих
обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни" враховуючи те, що Мігайчук М.М. не звільнений з
займаної посади.
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту
населення облдержадміністрації вирішення питання щодо призначення
виконуючого обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь
для інвалідів Вітчизняної війни" здійснювати шляхом перерозподілу
обов'язків заступників начальника установи.

Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"22" травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
охорони здоров'я та цивільного захисту
населення облдержадміністрації клопотання
про призначення Воронюка О.В. тимчасово
виконуючим обов'язки начальника ОКУ
"Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни"
Розглянувши та обговоривши заяву Воронюка Олександра
Васильовича, завідувача хірургічним відділенням обласної комунальної
установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"
від щодо його призначення тимчасово виконуючим обов'язки начальника
зазначеної установи від 14.05.2014 року, враховуючи надане Департаментом
охорони здоров'я та цивільного захисту населення облдержадміністрації
клопотання на його призначення від 14.05.2014р. № 01.3/1645 та керуючись
Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради
VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
Враховуючи наказ Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації від 04.04.2014 року № 20-вп §1
щодо надання начальнику ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для
інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуку М, М відпустки по догляду за
дитиною та покладення виконання обов'язків начальника установи на
заступника госпіталю з організаційно-методичної роботи Шипота А.В. з
правом підпису на фінансових документах, розгляд питання щодо
призначення Воронюка О.В. тимчасово виконуючим обов'язки начальника
ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"
вважати недоцільним.
Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"22" травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про неналежне виконання службових
обов'язків
начальником
ОКУ
"Чернівецький обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики,
інженерно-технічного та фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони
здоров'я області" Ілінською Г.Т. та
притягнення керівника до дисциплінарної
відповідальності
Розглянувши та обговоривши пояснення начальника обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області" Ілінської Г.Т. щодо
невиконання службових обов'язків, а саме пункту 5.5 Статуту установи,
згідно якого керівник об'єкту спільної власності територіальних громад
зобов'язаний погоджувати з головою обласної ради структуру та штатний
розпис ОКУ "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр
медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу
діяльності закладів охорони здоров'я області", комісія
ВИРІШИЛА:
Розгляд питання щодо неналежного виконання службових обов'язків
Ілінською Г.Т. вважати недоцільним.

Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"22" травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про неналежне виконання службових
обов'язків
начальником
КУ
"Група
моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту
населення області" Руденком Є.В. та
притягнення керівника до дисциплінарної
відповідальності
Розглянувши та обговоривши пояснення начальника комунальної
установи "Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту
установ соціального захисту населення області" Руденка Є.В. щодо
неналежного невиконання службових обов'язків, а саме пункту 1 розділу 4
Статуту установи, згідно якого керівник об'єкту спільної власності
територіальних громад зобов'язаний погоджувати з головою обласної ради
структуру та штатний розпис КУ "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області",
комісія
ВИРІШИЛА:
Розгляд питання щодо неналежного виконання службових обов'язків
Руденка Є.В. вважати недоцільним.

Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення депутата
обласної ради Салагора М.М. щодо
звернення
працівників
ОКУ
"Чернівецька обласна філармонія",
листа Управління культури від
25.04.2014 №01/14-149 та протоколу
спільного засідання дирекції колективу
та
профспілкового
комітету
Чернівецької обласної філармонії.
Розглянувши звернення депутата обласної ради Салагора М.М. щодо
звернення працівників ОКУ "Чернівецька обласна філармонія", інформацію
Управління культури від 25.04.2014 №01/14-149 та протокол спільного
засідання дирекції колективу та профспілкового комітету Чернівецької
обласної філармонії, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Підтримати рішення спільного засідання дирекції колективу та
профспілкового комітету Чернівецької обласної філармонії щодо доцільності
перебування Візнюка А.Ю. на посаді т.в.о. директора обласної комунальної
установи "Чернівецька обласна філармонія".

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"22" травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення до обласної ради
голови комісії з припинення діяльності
підприємств
книжкової
торгівлі
Добжанського Е.В. та трудового колективу
ОКП "Буковинська книга"
Розглянувши та обговоривши звернення до Чернівецької обласної ради
голови комісії з припинення діяльності підприємств книжкової торгівлі
Добжанського Е.В. від 29.04.2014р. № 21 та трудового колективу ОКП
"Буковинська книга" від 05.05.2014р. щодо виконання рішення Х сесії VІ
скликання від 31.05.2012р. № 76-10/12 "Про реорганізацію обласних
комунальних підприємств книжкової торгівлі", відповідно до якого обласні
комунальні підприємства книжкової торгівлі реорганізовуються шляхом
злиття в обласне комунальне підприємство "Буковинська книга", лист
обласної ради до Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області
щодо порушень директором ОКТП "Лучаферул" Стародуб В.Г.
організаційно-правових основ торговельної діяльності, яка незважаючи на
припинення діяльності окремих комунальних книгарень та припинення дії
патентів на провадження торговельної роздрібної діяльності продовжує
працювати з готівковими коштами за відсутності касового апарату і
торговельного патенту, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Зобов'язати Стародуб В.Г. до 01.06.2014 року подати відповідні
документи щодо завершення процесу реорганізації ОКТП "Лучаферул".
2. У разі невиконання пункту 1 висновку, рекомендувати
департаменту суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
внести подання щодо звільнення Стародуб В.Г. з посади директора ОКТП
"Лучаферул".
Голова постійної комісії

А. Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення комунального підприємства "Чернівецький академічний
обласний
український
музичнодраматичний театр ім. О.Кобилянської"
щодо передачі їм на баланс приміщення за
адресою: вул. Головна, 45/12 та вул. Українська, 28/2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення комунального підприємства "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім.
О.Кобилянської" від 29.04.2014 №77 щодо передачі їм на баланс приміщення за адресою: вул. Головна, 45/12 та вул. Українська, 28/2 в м. Чернівцях,
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити взяття на баланс комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім.
О.Кобилянської" будинковолодіння спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул. Головна, 45/12 та вул. Українська, 28/2 в м. Чернівцях.
ради.

2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення публічного
акціонерного товариства "Укртелеком"
щодо надання дозволу на розробку
технічної документації на земельну
ділянку за адресою: м. Чернівці, вул.
Мусоргського, 2.
Розглянувши та обговоривши звернення публічного акціонерного
товариства "Укртелеком" щодо надання дозволу на розробку технічної
документації на земельну ділянку за адресою: м. Чернівці, вул.
Мусоргського, 2, комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з

питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області від 28.12.2010 а також те, що станом на
сьогоднішній день публічним акціонерним товариством "Укртелеком" не
вчинено ніяких дій з приводу оформлення речових прав на земельну ділянку,
та беручи до уваги, що на даний час існують суперечності в чинному
законодавстві, в зв’язку з чим не переоформлено речові права на землю за
власником (обласна рада), відмовити публічному акціонерному товариству
"Укртелеком" у наданні дозволу на розробку технічної документації на
земельну ділянку за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
заяви
приватного
підприємця
Михайлової
Л.І.
щодо
надання дозволу на укладання договору
сервітуту на користування земельною
ділянкою орієнтованою площею 110 кв.м.
за
адресою:
м.
Чернівці,
вул.
Червоноармійська, 5
Розглянувши заяву приватного підприємця Михайлової Л.І. щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування
земельною ділянкою (яка розташована на території КЗ "Чернівецький
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини") орієнтованою
площею 110 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 5, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу приватному підприємцю Михайловій
Л.І. на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою
орієнтованою площею 110 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, 5 (вул. Героїв Майдану, 5).
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
заяви
приватного
підприємства "Вертекс-Плюс" щодо
включення нежитлового приміщення
загальною площею 140,7 кв.м. за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації.
Розглянувши заяву приватного підприємства "Вертекс-Плюс" щодо
включення нежитлового приміщення загальною площею 140,7 кв.м. за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29 до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, комісія
ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що дане приміщення входить до складу цілісного
майнового комплексу будинковолодіння за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 29, вважати недоцільним включення нежитлового приміщення
загальною площею 140,7 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29 до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
заяви
приватного
підприємця
Тимчук
Н.В.
щодо
включення
приміщення
частини
гаражу (літ. Г) загальною площею 16,5
кв.м. розташованого за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2 до
переліку об’єктів, що підлягають
приватизації
Розглянувши заяву приватного підприємця Тимчук Н.В. щодо
включення приміщення частини гаражу (літ. Г) загальною площею 16,5
кв.м. розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2 до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що дане приміщення входить до складу цілісного
майнового комплексу за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2, вважати
недоцільним включення приміщення частини гаражу (літ. Г) загальною
площею 16,5 кв.м. розташованого за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
листа
громадської
організації "Безбар'єрне місто" щодо
створення Ортопедичного сервісного
центру на території ОКП "Інватранс"
за адресою: м.
Чернівці,
вул.
Енергетична, 2.
Розглянувши лист громадської організації "Безбар'єрне місто" щодо
створення Ортопедичного сервісного центру на території ОКП "Інватранс"
за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Запропонувати громадській організації "Безбар'єрне місто" надати
інформацію про свою діяльність та зазначити параметри та умови, які
необхідні для розміщення сервісного центру. При надходженні додаткової
інформації повернутися до розгляду даного питання.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення управління МВС
України в Чернівецькій області щодо передачі
в оренду приміщення будівлі за адресою: вул.
Федьковича, 52 в м. Чернівцях для проведення реконструкції під службове житло для працівників органів внутрішніх справ
Розглянувши звернення управління МВС України в Чернівецькій області
щодо передачі в оренду приміщення будівлі за адресою: вул. Федьковича, 52 в
м. Чернівцях для проведення реконструкції під службове житло для працівників
органів внутрішніх справ, враховуючи, що згідно відповідних рішень постійної
та конкурсної комісій обласної ради проводиться процедура передачі в оренду
зазначеного нерухомого майна, виготовлення звітів про оцінку майна тощо, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
відома.

Звернення управління МВС України в Чернівецькій області взяти до

2.
Повернутись до розгляду зазначеного питання за умови відсутності
пропозицій на оренду нерухомого майна за адресою: вул. Федьковича, 52 в м.
Чернівцях, які розглядатимуться згідно рішення конкурсної комісії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про доповнення переліку нерухомого
майна, що може бути передано в оренду у
2014 році
Відповідно до Положення про порядок та умови оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, враховуючи пропозиції управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності, комісія
ВИРІШИЛА:
Доповнити перелік нерухомого майна, що може бути передано в оренду
у 2014 році наступними об'єктами:
−
Будівля літ Б площею 73,7, кв.м. за адресою: вул. Щепкіна, 4-6 в м.
Чернівцях;
−
Сарай літ Г орієнтовною площею 207 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях;
−
Приміщення підвалу площею 1029,7 кв.м. та першого поверху
площею 493,7 кв.м. складської будівлі літ Б за адресою: пров. Текстильників, 1
в м. Чернівцях;
−
Будівля літ А площею 71,9 кв.м. та огорожа №1 за адресою: Парковий проїзд, 16-Б в м. Чернівцях;
−
Будівлі літ А площею 66,6 кв.м. та літ Б площею 186,7 кв.м., будівлі сараїв літ В, Г, вбиральні літ Д та огорожі №1-3 за адресою: вул. Чорнівська,
1 в с. Чорнівка, Новоселицького р-ну, Чернівецької обл.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про підсумки огляду-конкурсу на краще
утримання об’єктів нерухомості спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в 2013 році та внесення
змін до Положення про щорічний оглядконкурс і склад конкурсної комісії
Враховуючи рішення конкурсної комісії щорічного огляду-конкурсу на
краще утримання об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Рішення конкурсної комісії щорічного огляду-конкурсу на краще
утримання об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області взяти до відома.
2.
Внести зміни до Положення про щорічний огляд-конкурс на краще
утримання об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл,
селищ міст області, затвердженого рішенням 13-ї сесії Чернівецької обласної
ради XXIV скликання від 17.03.2004 № 20-13/04 (зі змінами), а саме:
2.1. Пункт 4.1. Положення викласти в такій редакції:
"4.1. Підведення підсумків огляду-конкурсу проводиться в 2 етапи:
− перший - на рівні відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації до 31 грудня поточного року відповідно до пункту 2.2.
На цьому етапі структурні підрозділи узагальнюють роботу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що є в їх оперативному управлінні та за рішенням колегії подають до 1 лютого наступного року
конкурсній комісії пропозиції щодо визначення переможців в своїй галузі.

Не можуть подаватись пропозиції щодо переможця конкурсу з отриманням
першої грошової премії на одну й ту саму установу (підприємство) два роки підряд.
−
другий - на рівні конкурсної комісії щорічно до 15 березня.
На цьому етапі конкурсна комісія вивчає надані матеріали та приймає рішення про внесення пропозицій обласній раді щодо визначення переможців
окремо з кожної галузі відповідно до пункту 2.2."
2.2. В пункті 4.2. Положення, слова "відповідних управлінь" замінити
словами "відповідних структурних підрозділів".
2.3. Пункт 5.5. Положення виключити.
3.
Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведення щорічного
огляду-конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 4-ї сесії обласної ради VI скликання від 29.03.2011 № 30-4/11 (зі змінами), а саме:
3.1. Виключити зі складу комісії:
- Леонтія Георгія Георгійовича.
3.2.

Включити до складу комісії:

Павлюка Андрія Володимировича – в.о. директора департаменту
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
4.
Внести проект рішення з цього питання на розгляд сесії обласної
ради (додається).

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення комунального позашкільного навчального закладу "Буковинський
центр мистецтв" щодо передачі в позичку нерухомого майна площею 873 кв.м. за адресою:
вул. Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця Вижницького
р-ну Чернівецької області
Розглянувши звернення комунального позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" щодо передачі в позичку нерухомого
майна (приміщення учбового корпусу А1) площею 873 кв.м. за адресою: вул.
Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця, Вижницького р-ну Чернівецької області, враховуючи згоду балансоутримувача - Вижницької загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах нерухоме майно (приміщення учбового корпусу А1) площею 873 кв.м. за адресою: вул. Р.Шухевича, 6 в м. Вижниця, Вижницького р-ну Чернівецької області для розміщення комунального позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну
оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту "Про
визначення мінімальної вартості місячної
оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна"
Комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Доручити голові постійної комісії Смотру О.А. підписати звіт про
повторне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження
голови обласної ради "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна".
звіт.

2.

Розмістити на сайті Чернівецької обласної ради вищезазначений

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" щодо дії
договору оренди за адресою: вул. Головна,
22 в м. Чернівцях (балансоутримувач –
академічний обласний театр ляльок)
Розглянувши звернення Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" щодо дії договору оренди №440 від
20.08.2007 за адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях, лист балансоутримувача - академічного обласного театру ляльок щодо непродовження на новий
термін зазначеного договору, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Створити тимчасову комісію із вивчення зазначеного питання у
складі депутатів: Гоян О.А., Харабари М.Д. та Юлика С.Д.
Тимчасовій комісії надати постійній комісії узгоджені пропозиції для
вирішення питання.
2.
Рекомендувати голові обласної ради Гайничеру М.І. продовжити
термін дії договору оренди №440 від 20.08.2007 за адресою: вул. Головна, 22 в
м. Чернівцях до 01.10.2014.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки обласній комунальній установі
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" у
постійне користування
Розглянувши лист обласної комунальної установи "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" від 14.05.2014 №660 про надання дозволу на розроблення, з
урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування, орієнтовною площею 0,37 га за адресою: м. Чернівці,
вул. Буковинська, 1-А, та орієнтовною площею 0,43 га за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 129, для обслуговування будівлі вищезазначеного
закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу обласній комунальній установі
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" на розроблення, з урахуванням вимог
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування,
орієнтовною площею 0,37 га за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 1-А,
та орієнтовною площею 0,43 га за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 129,
для обслуговування будівлі вищезазначеного закладу
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальному
закладу
"Чернівецьке
обласне
училище
мистецтв
ім.
С.Воробкевича" у постійне користування
Розглянувши лист комунальної установи "Чернівецьке обласне училище
мистецтв ім. С.Воробкевича" від 14.05.2014 №40/2 про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1347 га за
адресою: м. Чернівці, вул. І.Стасюка, 2-В у постійне користування, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження комунальній установі "Чернівецьке обласне
училище мистецтв ім. С.Воробкевича" проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1347 га за адресою: м. Чернівці, вул. І.Стасюка,
2-В у постійне користування.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
комунальному обласному позашкільному
навчальному закладу "Буковинська Мала
академія наук учнівської молоді"
Розглянувши та обговоривши звернення комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинська Мала академія наук
учнівської молоді" від 14.05.2014 №51 про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) площею 0,0852 га за адресою: м. Чернівці, вул.
Сторожинецька, 62, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження комунальному обласному позашкільному
навчальному закладу "Буковинська Мала академія наук учнівської молоді"
технічної документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0852 га (кадастровий номер
7310136300:17:004:1028) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр
ім. Ольги Кобилянської" у постійне
користування
Розглянувши та обговоривши звернення комунального підприємства
"Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. Ольги Кобилянської" від 14.05.2014 №89 про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування" за адресою: м. Чернівці, площа Театральна, 4, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу комунальному підприємству "Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги
Кобилянської" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування за адресою: м. Чернівці, площа
Театральна, 4.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
питання
щодо
формування переліків об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках
Розглянувши переліки об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації в 2014-2017
роках згідно Додатку №1 та №2, відповідно до Програми приватизації
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням 20-ї сесії
Чернівецької обласної ради VI скликання №158-20/13 від 23.12.2013, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити сформовані переліки об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації
в 2014-2017 роках згідно Додатку №1 та №2.
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради
для затвердження вищезазначених переліків.
3. Доповнити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні в 2014-2017 роках наступним об’єктом: Частина
напівпідвального приміщення будинковолодіння літ. А площею 378,6 кв.м.
за адресою: м. Чернівці, вул. Білоусова, 19.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Про розгляд звернення обласної дитячоюнацької спортивної школи щодо оренди
тенісних кортів
Розглянувши звернення обласної дитячо-юнацької спортивної школи
щодо оренди тенісних кортів, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати:
1.
Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі застосовувати плату за користування кортами та відповідним інвентарем у розмірі
60 грн за годину.
2.
Адміністрації ОДЮСШ забезпечити належний контроль за обліком та порядком використання кортів.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
"___" травня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів зборів трудового
колективу з обрання претендента на
посаду директора Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
Розглянувши та обговоривши протокол загальних зборів трудового
колективу з обрання претендента на посаду директора Педагогічного
коледжу Чернівецького національного університету від 15.05.2014 року,
рішення розширеного засідання профкому студентів та студентської ради
Педагогічного коледжу від 12.05.2014р. № ПК-27-1 щодо призначення на
умовах контракту директором Педагогічного коледжу Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича Чернюха Олега Івановича,
керуючись Положенням про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", абзацом 4 частини 1 статті 21
Закону України "Про вищу освіту", комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити кандидатуру Чернюха Олега Івановича щодо призначення
на посаду директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити на новий термін
трудові відносини з Чернюхом О. І. у встановленому порядку.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
22 травня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд рекомендацій голови
обласної ради Гайничеру М.І. щодо
вирішення питання зняття арешту з
майна
приватного
підприємця
Костреби В.В.
Враховуючи п. 3 висновку постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області від 25.03.2014, розглянувши рекомендації
голови обласної ради Гайничеру М.І. щодо вирішення питання зняття
арешту з майна приватного підприємця Костреби В.В., комісія

ВИРІШИЛА:
Інформацію голови обласної ради Гайничеру М.І. щодо вирішення
питання зняття з арешту майна приватного підприємця Костреби В.В. взяти
до відома.

Голова постійної комісії

О.Смотр

