ПРОТОКОЛ № 53
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

25 вересня 2014 року

м. Чернівці

Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Горук Н.В., Гоян О.А.,
Малімонік Я.В., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Кушнір Ю.Р., Мунтян І.М.,
Семенюк І.В., Шевчук І.В., Шилепницький І.О.
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;
Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації;
Андрієць О.А. - директор Департаменту охорони здоров’я та цивільного
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Гонца А.О. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький обласний
клінічний онкологічний диспансер";
Мочульський В.М. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
з профілактики та боротьби зі СНІДом";
Бобик В.В – директор КЗ "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім..
С.Воробкевича";
Луцюк М.І. – в.о. генерального директора ОКП "Буковинська книга";
Стародуб В.Г. – директор ОКТП "Лучаферул";
Бойко Д.І. – в.о. обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця";
Вольський О.Д. – директор ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинокінтернат";

Харина М.Я. – в.о. директора Нижньо-Станівецького психоневрологічного
будинку-інтернату;
Малиш С.О. – головний лікар КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер";
Буганік В.Й. – т.в.о. директора позашкільного оздоровчого закладу "Перлина
гір";
Слюсарчук М.С. - в.о. директора позашкільного оздоровчого закладу
"Буковинка";
Гнатюк В.І. – головний лікар обласного протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року.

Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М.
2.

Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.

Інформує: : Пушко-Цибуляк Є.М.
3.
Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я та
цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації погодження
щодо призначення на посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом" Мочульського Володимира
Миколайовича.
Інформує: Андрієць О.А., Мочульський В.М.
4.
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації щодо вжиття заходів реагування та
притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О.
Інформує: Андрієць О.А., Гонца А.О.
5.
Про розгляд заяви в.о. начальника Чернівецького комунального
обласного бюро технічної інвентаризації Козак А.О. від 18.06.2014р. щодо
призначення її на посаду начальника Чернівецького комунального обласного
бюро технічної інвентаризації в установленому порядку.
Інформує: Козак А.О.,
6.
Про розгляд звернення колективу ОКП "Буковинська книга" та
звернень депутатів обласної ради VI скликання Салагора М.М. та Віщук С.І.
щодо зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга".
Інформує: Луцюк М.І.

7.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення Стародуб В.Г. з
посади директора ОКТП "Лучаферул".
Інформує: Ванзуряк О.К.
8.
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації
від 22.09.2014 № 01.19-20/4500 щодо внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки.
Інформує: Федорук А.І.
9.
Про розгляд листа КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад" від 19.09.2014 №223 щодо внесення змін до
п. 2.4 проекту рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Інформує: Федорук А.І.
10.
Про розгляд листа Управління СБУ в Чернівецькій області
№75/19/932 від 20.08.2014 щодо виділення земельної ділянки в постійне
користування для будівництва багатоквартирного житлового будинку за
адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Інформує: Ванзуряк О.К.
11.
Про розгляд листа обласної комунальної установи "Чернівецький
академічний обласний театр ляльок" від 02.09.2014 № 66 про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,1294 га за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 22, у постійне
користування.
Інформує: Єлєніч М.О.
12.
Про розгляд листа обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" від 02.09.2014 №24 щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,09 га за адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Інформує: Єлєніч М.О.
13.
Про розгляд листа комунальної медичної установи "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 02.09.2014 №461 щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в постійне користування: земельна ділянка І орієнтованою площею
0,0350 га та земельна ділянка ІІ орієнтованою площею 0,1200 га за адресою: м.
Чернівці, вул. Вашківська, 6а.
Інформує: Єлєніч М.О.
14.
Про розгляд звернення КЗ "Чернівецьке обласне училище мистецтв
ім.. С.Воробкевича" від 19.09.2014 №68/2 щодо надання дозволу на будівництво
альтернативної електрокотельні по вул. Ончула, 6 в м. Чернівцях.
Інформує: Бобик В.В.

15.
Про розгляд звернення ФОП Поштарюк Д.І. щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
16.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Ванзуряк О.К.
17.
Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності ОКП
"Бальнеологічний
санаторій
"Брусниця",
ОКУ
"Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат",
Нижньо-Станівецький
психоневрологічний будинок-інтернат, КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер", позашкільний оздоровчий заклад "Перлина гір",
позашкільний оздоровчий заклад "Буковинка", обласний протитуберкульозний
санаторій "Красноїльськ" за період з 01.01.2014р. по 20.09.2014р.
Інформує: Бойко Д.І., Вольський О.Д., Харина М.Я., Малиш С.О.,
Слюсарчук М.С., Буганік В.Й., Гнатюк В.І.

І. Слухали:
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року.
Виступили: Пушко-Цибуляк Є.М.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя 2014 року " для розгляду на сесії Чернівецької
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІI. Слухали:
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Виступили: Пушко-Цибуляк Є.М.
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 внесеного Департаментом охорони здоров'я та цивільного
захисту населення
Чернівецької облдержадміністрації погодження щодо
призначення на посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря
обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з профілактики
та боротьби зі СНІДом" Мочульського Володимира Миколайовича.
Виступили: Андрієць О.А., Мочульський В.М.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити на посаду
тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря обласної комунальної
установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом" Мочульського Володимира Миколайовича.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я та цивільного
захисту населення облдержадміністрації щодо вжиття заходів реагування та
притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О.
Виступили: Андрієць О.А., Гонца А.О.
Вирішили:
1. У відповідності до пункту 4.4. Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням XIV сесії обласної
ради VI скликання від 25.12.2012р. №184-14/12, рекомендувати голові обласної
ради делегувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації право
щодо притягнення головного лікаря комунальної установи "Чернівецький
обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци Анатолія Олександровича
до дисциплінарної відповідальності своїм наказом.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації:
2.1. Провести аналіз, з метою встановлення випадків завищення цін при
проведені процедури закупівель продуктів харчування в закладах охорони
здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області та у випадках встановлення порушень провести повторно тендера.
2.2. Провести комплексні перевірки закладів охорони здоров'я, які є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області з
залученням до них депутатів – членів постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області.

2.3. Про результати проінформувати постійну комісію обласної ради з
питань приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одностайно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд заяви в.о. начальника Чернівецького комунального обласного
бюро технічної інвентаризації Козак А.О. від 18.06.2014р. щодо призначення її
на посаду начальника Чернівецького комунального обласного бюро технічної
інвентаризації в установленому порядку.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Враховуючи заяву в.о. начальника Чернівецького комунального обласного
бюро технічної інвентаризації Козак А.О. від 24.09.2014 щодо відкликання
заяви від 18.06.2014, розгляд даного питання вважати недоцільним.
Результат голосування: одностайно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення колективу ОКП "Буковинська книга" та звернень
депутатів обласної ради VI скликання Салагора М.М. та Віщук С.І. щодо зміни
організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга".
Виступили: Луцюк М.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після завершення процесу
реорганізації ОКП "Буковинська книга".
Результат голосування: одностайно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення Стародуб В.Г. з посади директора
ОКТП "Лучаферул".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Підтримати
звернення
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації від 23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення Стародуб В.Г. з
посади директора ОКТП "Лучаферул".

2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради з даного питання
на розгляд сесії обласної ради.
3.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради:
3.1.
Не укладати на новий термін контракт зі Стародуб В.Г.,
враховуючи, що термін дії контракту завершується 01.11.2014р.
3.2.
Покласти з 02.11.2014р. виконання обов’язків директора ОКТП
"Лучаферул" на Луцюк М.І. на термін до закінчення процесу реорганізації.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації від
22.09.2014 № 01.19-20/4500 щодо внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки.
Виступили: Федорук А.І.
Вирішили:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки" для
розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд листа КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад" від 19.09.2014 №223 щодо внесення змін до
п. 2.4 проекту рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Федорук А.І.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити голові постійної комісії з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(Смотру О.А.) внести зміни в пункті 2.4 проекту рішення сесії обласної ради
"Про списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області" а саме:
Замінити слова "на баланс Глибоцької райдержадміністрації" на слова "на
баланс Глибоцької районної ради".
Результат голосування: одностайно - "за".

X. Слухали:
Про розгляд листа Управління СБУ в Чернівецькій області №75/19/932 від
20.08.2014 щодо виділення земельної ділянки в постійне користування для
будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чернівці,
пров. Текстильників, 1.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи, що на даний час існують суперечності в чинному
законодавстві України, в зв’язку з чим не переоформлено речові права на
землю за власником (Чернівецька обласна рада), вважати недоцільним розгляд
даного питання.
3. Після переоформлення речових прав на землю повернутися до розгляду
даного питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд листа обласної комунальної установи "Чернівецький
академічний обласний театр ляльок" від 02.09.2014 № 66 про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,1294 га за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 22, у постійне
користування.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити
затвердження
комунальній
установі
"Чернівецький
академічний обласний театр ляльок" проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтованою площею 0,1294 га за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 22, у постійне користування.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд листа обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" від 02.09.2014 №24 щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,09 га за адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:

1.
Погодити надання дозволу обласному комунальному підприємству
"Центр комунального майна" на розроблення, з урахуванням вимог державних
стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтованою площею
0,09 га за адресою:
м. Чернівці, пров. Текстильників, 1, для обслуговування будівель
вищезазначеного закладу.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд листа комунальної медичної установи "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 02.09.2014 №461 щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в постійне користування: земельна ділянка І орієнтованою площею
0,0350 га та земельна ділянка ІІ орієнтованою площею 0,1200 га за адресою: м.
Чернівці, вул. Вашківська, 6а.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" на розроблення, з урахуванням
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування:
земельна ділянка І орієнтовною площею 0,0350 га та земельна ділянка ІІ
орієнтованою площею 0,1200 га за адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6а
для обслуговування будівель вищезазначеного закладу.
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд звернення КЗ "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім..
С.Воробкевича" від 19.09.2014 №68/2 щодо надання дозволу на будівництво
альтернативної електрокотельні по вул. Ончула, 6 в м. Чернівцях.
Виступили: Бобик В.В.
Вирішили:
1. Надати дозвіл КЗ "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.
С.Воробкевича" на будівництво альтернативної електрокотельні по вул.
Ончула, 6 в м. Чернівцях, розміром 4.4 м х 1.8 м х 2 м.
2. Будівництво електрокотельні провести за рахунок спец.коштів КЗ
"Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С.Воробкевича".
Результат голосування: одностайно - "за".

XV. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Поштарюк Д.І. щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Відмовити ФОП Поштарюк Д.І. в передачі в оренду нерухомого майна
площею 39,1 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях під розміщення
аптечного пункту у зв’язку із прийняттям комісією висновку від 27.08.2014,
яким відхилено пропозицію головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" щодо передачі цього майна в оренду.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVІ. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

майна

спільної

власності

Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу обласної комунальної установи
"Лікарня швидкої медичної допомоги":
1.1. Цитоскоп операційний з волоконним світлопроводом ЦиО-ВС-2, 1990
року випуску, інвентарний номер 10471249, балансовою вартістю 30572,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
1.2. Цитоскоп КОТ ЦиК1-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
10471246, балансовою вартістю 22486,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3. Цитоскоп КОТ ЦиК1-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
10470232, балансовою вартістю 30512,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4. Апарат "Захват - М", 1974 року випуску, інвентарний номер 10470189,
балансовою вартістю 7773,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.5. Комплект електродів, 1991 року випуску, інвентарний номер 10470355,
балансовою вартістю 4769,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності ОКП
"Бальнеологічний
санаторій
"Брусниця",
ОКУ
"Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат",
Нижньо-Станівецький

психоневрологічний будинок-інтернат, КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер", позашкільний оздоровчий заклад "Перлина гір",
позашкільний оздоровчий заклад "Буковинка", обласний протитуберкульозний
санаторій "Красноїльськ" за період з 01.01.2014р. по 20.09.2014р.
Виступили: Бойко Д.І., Вольський О.Д., Харина М.Я., Малиш С.О., Слюсарчук
М.С., Буганік В.Й., Гнатюк В.І.
Вирішили:
1. Інформацію обласних комунальних підприємств, установ за період з
01.01.2014р. по 20.09.2014р. взяти до відома.
2. Звернути увагу керівників на неухильному дотриманні положень
затверджених рішеннями сесії обласної ради, які регламентують діяльність
підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
3. Рекомендувати Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації
та Департаменту фінансів облдержадміністрації передбачити в обласному
бюджеті на 2015 рік розгляд можливості часткового фінансування обласного
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" за рахунок
коштів обласного бюджету.
4. Здійснити робочий виїзд в позашкільний оздоровчий заклад "Перлина
гір" з залученням депутатів обласної ради: Смотра О.А., Юлика С.Д. та
представників управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату Чернівецької обласної ради,
з метою вивчення стану матеріально-технічної бази даного закладу.
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
25 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
виконання обласного бюджету за
перше півріччя 2014 року"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за перше півріччя 2014 року ", комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя 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
25 вересня 2014р.

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 Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
охорони
здоров'я
Чернівецької
облдержадміністрації
погодження
щодо
призначення
на
посаду
тимчасово виконуючим обов'язки
головного
лікаря
обласної
комунальної установи "Чернівецький
обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом" Мочульського
Володимира Миколайовича
Розглянувши та обговоривши заяву Мочульського Володимира
Миколайовича від 12.09.2014р. щодо призначення його на посаду тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря обласної комунальної установи
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом",
враховуючи надане Департаментом охорони здоров'я Чернівецької
облдержадміністрації погодження на його призначення від 12.09.2014р. №
01-3/507 та керуючись Положенням про порядок призначення та звільнення з
посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, затвердженим рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ
скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити на посаду
тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря обласної комунальної
установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом" Мочульського Володимира Миколайовича.
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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації щодо вжиття
заходів реагування та притягнення до
дисциплінарної відповідальності головного
лікаря
КУ
"Чернівецький
обласний
клінічний
онкологічний
диспансер"
Гонци А.О.
Розглянувши та обговоривши довідку аудиторської перевірки окремих
питань
фінансово-господарської
діяльності
комунальної
установи
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 20.06.2014р.
та внесену обласній раді пропозицію Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації від 31.07.2014р. № 01.3/2748 щодо вжиття заходів
реагування та притягнення до дисциплінарної відповідальності головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер"
Гонци Анатолія Олександровича за неналежне виконання службових
обов'язків, комісія

ВИРІШИЛА:
1. У відповідності до пункту 4.4. Положення про порядок призначення
та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням XIV сесії обласної
ради VI скликання від 25.12.2012р. №184-14/12, рекомендувати голові
обласної
ради
делегувати
Департаменту
охорони
здоров'я
облдержадміністрації право щодо притягнення головного лікаря комунальної
установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци
Анатолія Олександровича до дисциплінарної відповідальності своїм наказом.

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації:
2.1. Провести аналіз, з метою встановлення випадків завищення цін при
проведені процедури закупівель продуктів харчування в закладах охорони
здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області та у випадках встановлення порушень провести повторно тендера.
2.2. Провести комплексні перевірки закладів охорони здоров'я, які є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області з
залученням до них депутатів – членів постійної комісії обласної ради з
питань приватизації та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.3. Про результати проінформувати постійну комісію обласної ради з
питань приватизації та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст області.
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
25 вересня 2014р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви в.о. начальника
Чернівецького
комунального
обласного
бюро
технічної
інвентаризації
Козак
А.О.
від
18.06.2014р. щодо призначення її на
посаду начальника Чернівецького
комунального
обласного
бюро
технічної інвентаризації
Розглянувши та обговоривши заяву Козак Алли Олексіївни щодо її
призначення начальником Чернівецького комунального обласного бюро
технічної інвентаризації від 18.06.2014 року, враховуючи п. 1-2 статті 33
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" 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 заяву в.о. начальника Чернівецького комунального
обласного бюро технічної інвентаризації Козак А.О. від 24.09.2014 щодо
відкликання заяви від 18.06.2014, розгляд даного питання вважати
недоцільним.

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
25 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення колективу
ОКП "Буковинська книга" та
звернень депутатів обласної ради VI
скликання Салагора М.М. та Віщук
С.І. щодо зміни організаційноправової форми ОКП "Буковинська
книга"
Розглянувши звернення колективу ОКП "Буковинська книга" від
04.09.2014, звернення депутата обласної ради VI скликання Салагора М.М.
від 09.09.2014 та звернення депутата обласної ради VI скликання Віщук С.І.
від 10.09.2014 щодо зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська
книга" враховуючи, що процес реорганізації ОКП "Буковинська книга"
незавершений, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після завершення процесу
реорганізації ОКП "Буковинська книга".

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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної
державної
адміністрації
від
23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення
Стародуб В.Г. з посади директора ОКТП
"Лучаферул"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної
державної адміністрації від 23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення
Стародуб В.Г. з посади директора ОКТП "Лучаферул", враховуючи
невиконання висновку постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області від 22.09.2014, 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.
Підтримати звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 23.09.2014 №01.48/18-1650 щодо звільнення Стародуб В.Г. з
посади директора ОКТП "Лучаферул".
2.
Внести відповідний проект рішення обласної ради з даного
питання на розгляд сесії обласної ради.
3.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради:
3.1.
Не укладати на новий термін контракт зі Стародуб В.Г.,
враховуючи, що термін дії контракту завершується 01.11.2014р.
3.2.
Покласти з 02.11.2014р. виконання обов’язків директора ОКТП
"Лучаферул" на Луцюк М.І. на термін до закінчення процесу реорганізації.

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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання Чернівецької обласної
державної адміністрації від 22.09.2014
№01.19-20/4500 щодо внесення змін до
Регіональної програми підтримки та
розвитку
комунального
підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад" на 20132015 роки
Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної
адміністрації від 22.09.2014 №01.19-20/4500 щодо внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" на 2013-2015 роки., комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 20132015 роки" 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа КП "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" від 19.09.2014
№223 щодо внесення змін до п. 2.4 проекту
рішення "Про списання та передачу
окремого
майна
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
області"
Розглянувши та обговоривши лист КП "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" від 19.09.2014 №223 щодо
внесення змін до п. 2.4 проекту рішення "Про списання та передачу
окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити голові постійної комісії з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(Смотру О.А.) внести зміни в пункті 2.4 проекту рішення сесії обласної ради
"Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" а саме:
Замінити слова "на баланс Глибоцької райдержадміністрації" на слова
"на баланс Глибоцької районної 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
25 вересня 2014р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд листа Управління СБУ в
Чернівецькій області №75/19/932 від
20.08.2014 щодо виділення земельної
ділянки в постійне користування для
будівництва
багатоквартирного
житлового будинку за адресою: м.
Чернівці, пров. Текстильників, 1.
Розглянувши лист Управління СБУ в Чернівецькій області №75/19/932
від 20.08.2014 щодо виділення земельної ділянки в постійне користування
для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.
Чернівці, пров. Текстильників, 1, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи, що на даний час існують суперечності в чинному
законодавстві України, в зв’язку з чим не переоформлено речові права на
землю за власником (Чернівецька обласна рада), вважати недоцільним
розгляд даного питання.
3. Після переоформлення речових прав на землю 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа обласної комунальної
установи "Чернівецький академічний
обласний театр ляльок" від 02.09.2014 №
66 про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
орієнтованою площею 0,1294 га за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 22, у
постійне користування
Розглянувши лист обласної комунальної установи "Чернівецький
академічний обласний театр ляльок" від 02.09.2014 № 66 про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,1294 га за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 22, у постійне
користування, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження комунальній установі "Чернівецький
академічний обласний театр ляльок" проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтованою площею 0,1294 га за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 22, 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа обласного комунального
підприємства "Центр комунального майна"
від 02.09.2014 №24 щодо надання дозволу на
розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки орієнтованою
площею 0,09 га за адресою: м. Чернівці,
пров. Текстильників, 1.
Розглянувши лист обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" від 02.09.2014 №24 щодо надання дозволу на
розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у
сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтованою площею 0,09 га за адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників,
1, для обслуговування будівель вищезазначеного закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу обласному комунальному підприємству
"Центр комунального майна" на розроблення, з урахуванням вимог
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею
0,09 га за адресою: м. Чернівці, пров. Текстильників, 1, для обслуговування
будівель 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа комунальної медичної
установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" від 02.09.2014
№461 щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в постійне користування:
земельна ділянка І орієнтованою площею
0,0350 га та земельна ділянка ІІ
орієнтованою площею 0,1200 га за адресою:
м. Чернівці, вул. Вашківська, 6а.
Розглянувши лист комунальної медичної установи "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 02.09.2014 №461 щодо
надання дозволу на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів,
норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в постійне користування: земельна ділянка І орієнтовною
площею 0,0350 га та земельна ділянка ІІ орієнтованою площею 0,1200 га за
адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6а для обслуговування будівель
вищезазначеного закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу комунальній медичній установі
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на розроблення,
з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
постійне користування: земельна ділянка І орієнтовною площею 0,0350 га та
земельна ділянка ІІ орієнтованою площею 0,1200 га за адресою: м. Чернівці,
вул. Вашківська, 6а для обслуговування будівель 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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КЗ "Чернівецьке
обласне
училище
мистецтв
ім.
С.Воробкевича" від 19.09.2014 №68/2
щодо надання дозволу на будівництво
альтернативної електрокотельні по вул.
Ончула, 6 в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши звернення КЗ "Чернівецьке обласне
училище мистецтв ім. С.Воробкевича" від 19.09.2014 №68/2 щодо надання
дозволу на будівництво альтернативної електрокотельні по вул. Ончула, 6 в
м. Чернівцях, розміром 4.4 м х 1.8 м х 2 м., комісія

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КЗ "Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.
С.Воробкевича" на будівництво альтернативної електрокотельні по вул.
Ончула, 6 в м. Чернівцях, розміром 4.4 м х 1.8 м х 2 м.
2. Будівництво електрокотельні провести за рахунок спец.коштів КЗ
"Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С.Воробкевича".

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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ФОП
Поштарюк Д.І. щодо передачі в
оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях
Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Поштарюк Д.І. від
16.09.2014, враховуючи висновок комісії від 27.08.2014 "Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо передачі в оренду
нерухомого майна площею 39,1 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях під розміщення аптечного пункту", керуючись Положенням про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 54-10/12 (зі змінами), комісія
ВИРІШИЛА:
Відмовити ФОП Поштарюк Д.І. в передачі в оренду нерухомого майна
площею 39,1 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях під розміщення аптечного пункту у зв’язку із прийняттям комісією висновку від
27.08.2014, яким відхилено пропозицію головного лікаря ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" щодо передачі цього майна в оренду.

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
25 вересня 2014 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
списання
та
передачу
окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу обласної комунальної установи
"Лікарня швидкої медичної допомоги":
1.1. Цитоскоп операційний з волоконним світлопроводом ЦиО-ВС-2,
1990 року випуску, інвентарний номер 10471249, балансовою вартістю
30572,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2. Цитоскоп КОТ ЦиК1-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
10471246, балансовою вартістю 22486,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3. Цитоскоп КОТ ЦиК1-2, 1990 року випуску, інвентарний номер
10470232, балансовою вартістю 30512,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4. Апарат "Захват - М", 1974 року випуску, інвентарний номер
10470189, балансовою вартістю 7773,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.5. Комплект електродів, 1991 року випуску, інвентарний номер
10470355, балансовою вартістю 4769,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів фінансовогосподарської діяльності обласних
комунальних підприємств, установ
за
період з 01.01.2014р.
по
20.09.2014р.
Враховуючи рішення 20-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання
від 23.12.2013 №180-20/13 "Про план роботи Чернівецької обласної ради на
2014 рік" та розглянувши результати фінансово-господарської діяльності
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", ОКУ "Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат",
Нижньо-Станівецький
психоневрологічний будинок-інтернат, КМУ "Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер", позашкільний оздоровчий заклад
"Перлина гір", позашкільний оздоровчий заклад "Буковинка", обласний
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" за період з 01.01.2014р. по
20.09.2014р., комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію обласних комунальних підприємств, установ за період з
01.01.2014р. по 20.09.2014р. взяти до відома.
2. Звернути увагу керівників на неухильному дотриманні положень
затверджених рішеннями сесії обласної ради, які регламентують діяльність
підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
3.
Рекомендувати
Департаментом
охорони
здоров'я
облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації
передбачити в обласному бюджеті на 2015 рік розгляд можливості
часткового
фінансування
обласного
комунального
підприємства

"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" за рахунок коштів обласного
бюджету.
4. Здійснити робочий виїзд в позашкільний оздоровчий заклад "Перлина
гір" з залученням депутатів обласної ради: Смотра О.А., Юлика С.Д. та
представників управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Чернівецької
обласної ради, з метою вивчення стану матеріально-технічної бази даного
закладу.

Голова постійної комісії

О. Смотр

