ПРОТОКОЛ № 50
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
04 червня 2014 року

м. Чернівці

Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А.,
Кушнір Ю.Р., Семенюк І.В., Шевчук І.В., Юлик С.Д., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Малімонік Я.В., Мунтян І.М.,
Смотр О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Запрошені:
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;
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації.
Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Чернівецької області за 2013 рік".
Інформує: Сідляр І.А.
2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2014 рік".
Інформує: Сідляр І.А.
3. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік".
Інформує: Дякова А.А.
4. Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації подання щодо укладання строкового трудового договору
з директором обласної комунальної установи "Соціальний центр матері та
дитини" Ковальським Ігорем Богдановичем.
Інформує: Верига О.В., Ковальський І.Б.
5. Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я та
цивільного захисту населення облдержадміністрації подання щодо
продовження трудових відносин, шляхом укладання нового контракту з
головним лікарем обласної комунальної установи "Дитячий санаторій
"Щербинці" Тирсіною Іраїдою Григорівною.
Інформує: Андрієць О.А., Тирсіна І.Г.
6. Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної установи
“Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Лесюка
Юрія Миколайовича.
Інформує: Андрієць О.А.
7. Про розгляд заяви директора обласного комунального підприємства
"Адміністратор систем електронного урядування" Закревського Вадима
Анатолійовича.
Інформує: Чобан Ю.І.
8. Про розгляд внесеного Департаментом фінансів облдержадміністрації
клопотання про призначення Островської О.О. тимчасово виконуючою
обов’язки директора ОКП "Адміністратор систем електронного урядування".
Інформує: Чобан Ю.І.
9. Про виключення пункту 2.1. з проекту рішення обласної ради "Про
списання, відчуження та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст області"
Інформує: Ванзуряк О.К.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Чернівецької області за 2013 рік".
Виступили: Сідляр І.А.
Вирішили:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Чернівецької області за 2013 рік" для розгляду на сесії Чернівецької
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2014 рік".
Виступили: Сідляр І.А.
Вирішили:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної
ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік".
Виступили: Дякова А.А.
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".

ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації подання щодо укладання строкового трудового договору
з директором обласної комунальної установи "Соціальний центр матері та
дитини" Ковальським Ігорем Богдановичем.
Виступили: Верига О.В.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором обласної комунальної установи "Соціальний центр
матері та дитини" Ковальським Ігорем Богдановичем шляхом укладання
контракту строком на 5 років.
Результат голосування: одностайно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації подання щодо продовження трудових
відносин, шляхом укладання нового контракту з головним лікарем обласної
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" Тирсіною Іраїдою
Григорівною.
Виступили: Андрієць О.А.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Дитячий
санаторій "Щербинці" Тирсіною Іраїдою Григорівною шляхом укладання
нового контракту на строк 1 рік.
Результат голосування: одностайно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної установи
“Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Лесюка
Юрія Миколайовича.
Виступили: Андрієць О.А.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Лесюка Юрія
Миколайовича за власним бажанням, згідно поданої заяви.
Результат голосування: одностайно - "за".

VIІ. Слухали:
Про розгляд заяви директора обласного комунального підприємства
"Адміністратор систем електронного урядування" Закревського Вадима
Анатолійовича.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
забезпечити у встановленому порядку організацію приймання-передачі
товарно-матеріальних цінностей та документації підприємства.
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади директора обласного комунального підприємства "Адміністратор
систем електронного урядування" Закревського Вадима Анатолійовича за
згодою сторін, згідно поданої заяви, після передачі керівництва справами
зазначеного підприємства, складення акту прийому-передачі та подання
узагальненого звіту про виконання заходів програми "Про внесення змін до
Комплексної програми створення та забезпечення діяльності інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи регіонального управління у Чернівецькій
області на 2011-2015 роки" з початку її дії.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом фінансів облдержадміністрації
клопотання про призначення Островської О.О. тимчасово виконуючою
обов’язки директора ОКП "Адміністратор систем електронного урядування".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Островську
Олену Олександрівну тимчасово виконуючою обов'язки директора обласного
комунального підприємства "Адміністратор систем електронного урядування".
Результат голосування: одностайно - "за".
IX. Слухали:
Про виключення пункту 2.1. з проекту рішення обласної ради "Про
списання, відчуження та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст області".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Рекомендувати сесії обласної ради при розгляді питання "Про списання,
відчуження та передачу окремого майна спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст області" виключити:

Пункт 2.1. "Автомобіля ГАЗ 31029, 1992 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0016 АА, номер шасі N0001689 XTH310290N0001689, інвентарний
номер 10510002, балансовою вартістю 15271,75 грн., із нарахованим повним
зносом;" з вищезазначеного проекту рішення обласної ради, відповідно пункт
2.2. вважати пунктом 2.1.
2. Рекомендувати голові постійної комісії з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області Смотру О.А. на сесії обласної ради внести з голосу вищезазначену
пропозицію.
Результат голосування: одностайно - "за".

Заступник голови постійної комісії

Секретар постійної комісії

І.Шевчук

О.Гоян

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області за 2013 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік",
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік" для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.

Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2014 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення обласної ради "Про Програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької
обласної ради.

Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації подання щодо
укладання
строкового
трудового
договору з директором обласної
комунальної установи "Соціальний
центр матері та дитини" Ковальським
Ігорем Богдановичем
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від
27.12.2013р. № 874-р "Про внесення змін до Положення про Департамент
соціального захисту населення Чернівецької обласної державної
адміністрації", розглянувши та обговоривши заяву директора обласної
комунальної установи "Соціальний центр матері та дитини" Ковальського
Ігоря Богдановича від 30.05.2014р. щодо укладання з ним строкового
трудового договору строком на 5 років, враховуючи надане Департаментом
соціального захисту населення обласної державної адміністрації подання з
даного питання від 22.05.2014р. № 2665 та керуючись пунктом 3.11.3
Положення 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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором обласної комунальної установи "Соціальний центр
матері та дитини" Ковальським Ігорем Богдановичем шляхом укладання
контракту строком на 5 років.
Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
охорони здоров'я та цивільного захисту
населення
облдержадміністрації
подання щодо продовження трудових
відносин, шляхом укладання нового
контракту з головним лікарем обласної
комунальної
установи
"Дитячий
санаторій
"Щербинці"
Тирсіною
Іраїдою Григорівною
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря обласної
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" Тирсіної Іраїди
Григорівни від 14.05.2014р. щодо продовження трудових відносин шляхом
укладання нового контракту, враховуючи надане Департаментом охорони
здоров'я та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації
подання на її призначення від 14.05.2014р. № 01-3/1652 та керуючись
пунктом 3.11.3 Положення 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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Дитячий
санаторій "Щербинці" Тирсіною Іраїдою Григорівною шляхом укладання
нового контракту на строк 1 рік.
Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд заяви головного лікаря
обласної
комунальної
установи
"Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом"
Лесюка Ю. М.
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом" Лесюка Юрія Миколайовича щодо звільнення його з
займаної посади за власним бажанням від 30.05.2014р., враховуючи надане
Департаментом охорони здоров'я та цивільного захисту населення
облдержадміністрації погодження на його звільнення від 02.06.2014р.
№ 01.3/1852 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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Лесюка Юрія
Миколайовича за власним бажанням, згідно поданої заяви.

Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
заяви
директора
обласного комунального підприємства
"Адміністратор систем електронного
урядування" Закревського В.А.
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласного комунального
підприємства "Адміністратор систем електронного урядування" Закревського
Вадима Анатолійовича щодо звільнення його з займаної посади за згодою
сторін від 03.06.2014р., враховуючи надане Департаментом фінансів
облдержадміністрації погодження на його звільнення від 03.06.2014р. № 345
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:
1. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
забезпечити у встановленому порядку організацію приймання-передачі
товарно-матеріальних цінностей та документації підприємства.
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з
займаної посади директора обласного комунального підприємства
"Адміністратор систем електронного урядування" Закревського Вадима
Анатолійовича за згодою сторін, згідно поданої заяви, після передачі
керівництва справами зазначеного підприємства, складення акту прийомупередачі та подання узагальненого звіту про виконання заходів програми
"Про внесення змін до Комплексної програми створення та забезпечення
діяльності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи регіонального
управління у Чернівецькій області на 2011-2015 роки" з початку її дії.
Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

"___" червня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
фінансів облдержадміністрації клопотання
про
призначення
Островської
О.О.
тимчасово
виконуючою
обов'язки
директора ОКП "Адміністратор систем
електронного урядування"
Розглянувши та обговоривши заяву Островської Олени Олександрівни,
щодо її призначення тимчасово виконуючою обов'язки директора обласного
комунального
підприємства
"Адміністратор
систем
електронного
урядування" від 03.06.2014 року, враховуючи надане Департаментом
фінансів облдержадміністрації клопотання на її призначення від 03.06.2014р.
№ 346 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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити
Островську Олену Олександрівну тимчасово виконуючою обов'язки
директора обласного комунального підприємства "Адміністратор систем
електронного урядування".

Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про виключення пункту 2.1. з проекту
рішення обласної ради "Про списання,
відчуження та передачу окремого
майна
спільної
власності
територіальних громад, сіл, селищ,
міст області"
Розглянувши та обговоривши лист комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" від 27.05.2014 №125 та лист Глибоцької районної ради від
20.05.2014 №01-11/366, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати сесії обласної ради при розгляді питання "Про
списання, відчуження та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст області" виключити:
Пункт 2.1. "Автомобіля ГАЗ 31029, 1992 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 0016 АА, номер шасі N0001689 XTH310290N0001689,
інвентарний номер 10510002, балансовою вартістю 15271,75 грн., із
нарахованим повним зносом;" з вищезазначеного проекту рішення обласної
ради, відповідно пункт 2.2. вважати пунктом 2.1.
2. Рекомендувати голові постійної комісії з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області Смотру О.А. на сесії обласної ради внести з голосу
вищезазначену пропозицію.
Заступник голови постійної комісії

І.Шевчук

