
ПРОТОКОЛ № 55 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

управління об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
03 листопада 2014 року                                           м. Чернівці 
 
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Гоян О.А., Малімонік Я.В., 
Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Горук Н.В., Гоян О.А., Кушнір 
Ю.Р., Мунтян І.М., Семенюк І.В., Шилепницький І.О. 
 
Запрошені: 
Курко Я.С. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
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; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації; 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд подання облдержадміністрації щодо дострокового 

припинення дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М. 

Інформує: Андрієць О.А. 
2. Про розгляд заяви директора обласного комунального 

торгівельного підприємства "Лучаферул" Стародуб В.Г. 
 

Інформує: Ванзуряк О.К. 

3. Про повторний розгляд листа Новодністровської міської ради 
№1250 від 24.06.2014 щодо передачі на баланс обласного комунального закладу 
"Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" закінченого 
будівництвом об’єкта.  

Інформує: Ванзуряк О.К. 



4. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" від 30.09.2014 №502 щодо передачі БДМУ корпусу 
ОШВД по вул. Лєрмонтова, 6. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
5. Про розгляд звернення ПрАТ "Київстар" щодо оренди нерухомого 

майна за адресами: вул. Кафедральна, 2 та Підкови, 13 в м. Чернівцях під 
розміщення базових станцій та антен стільникового (мобільного) зв'язку. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
6. Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо 

надання дозволу на проведення за власний рахунок робіт із встановлення 
каналізації та опалення в орендованому приміщенні за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
7. Про розгляд звернення Чернівецького обласного наркологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 
першого поверху) площею 1 кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 29 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
8. Про розгляд звернення Чернівецького обласного наркологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 
першого поверху) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Миколаївська, 30-а в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
9. Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Михайлини П.В. 

та Чернівецького госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни щодо передачі в 
оренду нерухомого майна (частини приміщення приймального покою) площею 
2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 20 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
10. Про розгляд звернення обласного бюро судово-медичної експертизи 

щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ Г) 
площею 16,5 кв.м. за адресою: вул. Кишинівська, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
11. Про використання нежитлових приміщень площею 272,6 кв.м. за 

адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в умовах введення режиму 
надзвичайного стану. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 

12. Про розгляд звернення Чернівецького обласного училища мистецтв 
ім. С. Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини 
підвальних приміщень) площею 93,7 кв.м. за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в 
м. Чернівцях. 

 

Інформує: Ванзуряк О.К. 



13. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2015 рік. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 

14. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 

15. Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

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 комісійної перевірки фінансово-
господарської діяльності автобази обласної ради і обласної державної 
адміністрації «Дирекції з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад». 

Інформує: Юлик С.Д. 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд подання облдержадміністрації щодо дострокового 
припинення дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М. 
Виступили: Андрієць О.А., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук 
І.В., Юлик С.Д., Гоян О.А., Єлєніч М.О. 

Вирішили:  

1. Не підтримувати подання обласної державної адміністрації щодо 
дострокового припинення дії контракту з начальником обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"  
Мігайчуком Манолієм Михайловичем та звільнення його з займаної посади на 
підставі п.4 статті 40 Кодексу законів про працю України (прогул без поважних 
причин). 

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації до 07.11.2014р. 
підготувати проект рішення обласної ради щодо дострокового припинення дії 
контракту з начальником обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком Манолієм 
Михайловичем та звільнення його з займаної посади за неналежне виконання 
посадових обов’язків, у відповідності до чинного законодавства України, з 
врахуванням висновків проведених перевірок установи, клопотань трудового 



колективу та правління Чернівецької обласної організації Українська спілка 
ветеранів Афганістану. 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради своїм розпорядженням 
відсторонити Мігайчука Манолія Михайловича від виконання службових 
обов'язків начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни"  на період до розгляду питання щодо звільнення Мігайчука 
М.В. з займаної посади  на пленарному засіданні сесії обласної ради у разі 
виходу його на роботу з лікарняного.  

Результат голосування: одностайно - "за". 

ІI. Слухали: 
Про розгляд заяви директора обласного комунального торгівельного 

підприємства "Лучаферул" Стародуб В.Г. 
Виступили: Ванзуряк О.К., Єлєніч М.О. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради: 
1.1. Звільнити з займаної посади Стародуб Валентину Григорівну за 

власним бажанням, згідно поданої заяви. 
1.2. Призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора обласного 

комунального торгівельного підприємства "Лучаферул" з врахуванням пункту 
3.2 висновку постійної комісії від 25.09.2014р. з даного питання. 

2. Рекомендувати Департаменту суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації забезпечити проведення, у встановленому порядку, 
організації приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та 
документації обласного комунального торгівельного підприємства 
"Лучаферул".  

Результат голосування: одностайно - "за". 

ІII. Слухали: 
Про повторний розгляд листа Новодністровської міської ради №1250 від 

24.06.2014 щодо передачі на баланс обласного комунального закладу "Дитячо-
юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" закінченого будівництвом 
об’єкта. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Враховуючи відсутність належним чином оформлених підтверджуючих 
документів, відмовити Новодністровській міській раді у передачі на баланс 
обласного комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. 
Новодністровськ" закінченого будівництвом об’єкта. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 



ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер" від 30.09.2014 №502 щодо передачі БДМУ корпусу 
ОШВД по вул. Лєрмонтова, 6. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Вважати недоцільним передачу Буковинському державному медичному 
університету приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Лєрмонтова, 6. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

V. Слухали: 
Про розгляд звернення ПрАТ "Київстар" щодо оренди нерухомого майна за 

адресами: вул. Кафедральна, 2 та Підкови, 13 в м. Чернівцях під розміщення 
базових станцій та антен стільникового (мобільного) зв'язку. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Вважати недоцільним розгляд зазначеного питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання 

дозволу на проведення за власний рахунок робіт із встановлення каналізації та 
опалення в орендованому приміщенні за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ВКП "Оптіма 
ЛТД" за власний рахунок робіт із встановлення каналізації та опалення в 
орендованому приміщенні згідно договору оренди від 15.07.2009 №21/09 за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

2. Встановити, що роботи, проведені орендарем за власний рахунок, не 
враховуватимуться як витрати на проведення невід'ємних поліпшень, та не 
будуть відшкодовані чи зараховані орендарю в рахунок орендної плати. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного наркологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 



першого поверху) площею 1 кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 29 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення першого поверху) площею 1 кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 29 
в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення апарату самообслуговування 

об'єднаної системи миттєвої плати; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 

10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років). 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного наркологічного 

диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 
першого поверху) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Миколаївська, 30-а в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення першого поверху) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Миколаївська, 
30-а в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення аптечного пункту; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з 

балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути 
меншою за початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років); 



2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Михайлини П.В. та 

Чернівецького госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни щодо передачі в 
оренду нерухомого майна (частини приміщення приймального покою) площею 
2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 20 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення приймального покою) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 
20 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного автомата з 

продажу гарячих напоїв; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 

10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років); 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення обласного бюро судово-медичної експертизи щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ Г) 
площею 16,5 кв.м. за адресою: вул. Кишинівська, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  



1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення будівлі літ Г) площею 16,5 кв.м. за адресою: вул. Кишинівська, 2 в 
м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення магазину-складу товарів 

ритуального призначення; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з 

балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути 
меншою за початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років); 

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XІ. Слухали: 
Про використання нежитлових приміщень площею 272,6 кв.м. за адресою: 

вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в умовах введення режиму надзвичайного 
стану. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Погодити тимчасове використання (на час дії режиму надзвичайного стану) 
управлінням цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації, для забезпечення та координації діяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, військового командування, 
нежитлових приміщень першого поверху (1-11 – 1-22) площею 272,6 кв.м за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, які є в орендному користуванні 
ЧНУ імені Юрія Федьковича. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С. 

Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини підвальних 
приміщень) площею 93,7 кв.м. за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 



Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
підвальних приміщень) площею 93,7 кв.м. за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в 
м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення кафе (без торгівлі товарами 

підакцизної групи).  
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з 

балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути 
меншою за початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років); 

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XIIІ. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2015 рік. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2015 рік. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XІV. Слухали: 
Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

Результат голосування: одностайно - "за". 



XV. Слухали: 
Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити перелік нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області згідно додатку №1.  

2. Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про 
затвердження переліку нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області" на розгляд сесії обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XVІ. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу на 
передачу з балансу: 

1.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я" на баланс 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер" котел водогрійний газовий КТН 50 СЕ, 2011 року випуску, 
заводський номер 5034, інвентарний номер 10490001, балансовою вартістю 
8333 грн., із нарахованим зносом 1806 грн. 

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 комісійної перевірки фінансово-господарської 

діяльності автобази обласної ради і обласної державної адміністрації «Дирекції 
з обслуговування майна спільної власності територіальних громад». 
Виступили: Юлик С.Д., Гоян О.А., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

Враховуючи виявлені комісією недоліки в фінансово-господарській 
діяльності автобази обласної ради і обласної державної адміністрації "Дирекції 



з обслуговування майна спільної власності територіальних громад", заслухати 
на наступному засіданні комісії директора ОКП "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" Федорука А.І., заступника 
директора-начальника автобази обласної ради і обласної державної 
адміністрації "Дирекції з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" Резніка А.В., провідного інженера ОКП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" Зайцева І.О. 
та головного бухгалтера ОКП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" Фатенко Н.М. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           О.Смотр 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                            О.Гоян 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд подання облдержадміністрації 
щодо дострокового припинення дії 
контракту з начальником ОКУ "Чернівець-
кий обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни"  Мігайчуком М.М. 

 

 
Розглянувши та обговоривши подання обласної державної адміністрації від 

13.10.2014р. № 01.48/18-1751 для розгляду на черговій сесії обласної ради щодо 
дострокового припинення дії контракту з начальником обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"  
Мігайчуком Манолієм Михайловичем, 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 та абзацом 6 пункту 2.9., 
абзацом 1 пункту 5.3. контракту з Мігайчуком М.М. від 29.04.2013р.  комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Не підтримувати подання обласної державної адміністрації щодо 

дострокового припинення дії контракту з начальником обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"  
Мігайчуком Манолієм Михайловичем та звільнення його з займаної посади на 
підставі п.4 статті 40 Кодексу законів про працю України (прогул без поважних 
причин). 

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації до 07.11.2014р. 
підготувати проект рішення обласної ради щодо дострокового припинення дії 
контракту з начальником обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком Манолієм Михайловичем та 
звільнення його з займаної посади за неналежне виконання посадових обов’язків, у 
відповідності до чинного законодавства України, з врахуванням висновків 
проведених перевірок установи, клопотань трудового колективу та правління 
Чернівецької обласної організації Українська спілка ветеранів Афганістану. 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради своїм розпорядженням 
відсторонити Мігайчука Манолія Михайловича від виконання службових 
обов'язків начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни"  на період до розгляду питання щодо звільнення Мігайчука 
М.В. з займаної посади  на пленарному засіданні сесії обласної ради у разі виходу 
його на роботу з лікарняного.  

 
Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора обласного 
комунального торгівельного підприємства 
"Лучаферул" Стародуб В.Г. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласного комунального 

торгівельного підприємства "Лучаферул" Стародуб Валентини Григорівни 
від 31.10.2014р. щодо звільнення її з займаної посади в зв'язку за власним 
бажанням та керуючись частиною 1 пункту 4.1.2. 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: 

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради: 
1.1. Звільнити з займаної посади Стародуб Валентину Григорівну за 

власним бажанням, згідно поданої заяви. 
1.2. Призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора 

обласного комунального торгівельного підприємства "Лучаферул" з 
врахуванням пункту 3.2 висновку постійної комісії від 25.09.2014р. з даного 
питання. 

2. Рекомендувати Департаменту суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації забезпечити проведення, у встановленому порядку, 
організації приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та 
документації обласного комунального торгівельного підприємства 
"Лучаферул".  
 
Голова постійної комісії                                                                     О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 

Про повторний розгляд листа 
Новодністровської міської ради №1250 від 
24.06.2014 щодо передачі на баланс обласного 
комунального закладу "Дитячо-юнацька 
спортивна школа у м. Новодністровськ" 
закінченого будівництвом об’єкта. 
 

Розглянувши та обговоривши лист Новодністровської міської ради 
№1250 від 24.06.2014 щодо передачі на баланс обласного комунального 
закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" 
закінченого будівництвом об’єкта, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи відсутність належним чином оформлених підтверджуючих 
документів, відмовити Новодністровській міській раді у передачі на баланс 
обласного комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. 
Новодністровськ" закінченого будівництвом об’єкта. 

 
 
 

Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 

Про розгляд звернення КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" від 30.09.2014 
№502 щодо передачі БДМУ корпусу ОШВД 
по вул. Лєрмонтова, 6. 
 

Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер" від 30.09.2014 №502 щодо передачі 
БДМУ корпусу ОШВД по вул. Лєрмонтова, 6., комісія 

ВИРІШИЛА: 

Вважати недоцільним передачу Буковинському державному медичному 
університету приміщень спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. 
Лєрмонтова, 6. 

 
 
 

Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
3 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ПрАТ "Київстар" щодо 
оренди нерухомого майна за адресами: вул. Ка-
федральна, 2 та Підкови, 13 в м. Чернівцях під 
розміщення базових станцій та антен стільни-
кового (мобільного) зв'язку 
 

Розглянувши звернення ПрАТ "Київстар" щодо оренди нерухомого майна 
за адресами: вул. Кафедральна, 2 та Підкови, 13 в м. Чернівцях під розміщення 
базових станцій та антен стільникового (мобільного) зв'язку, враховуючи висно-
вок постійної комісії від 27.08.2014 "Про розгляд листів ПрАТ "Київстар" 
№9739/0/10/05/10/01 від 08.07.2014 та ПрАТ "МТС Україна" №WT-14-14452 від 
23.07.2014 щодо скасування рішення 30-ї сесії обласної ради V скликання від 
11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" та рішення 18-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 20.09.2013 №117-18/13 "Про внесення змін до 
рішення 30-ї сесії обласної ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про 
деякі питання оренди нерухомого майна спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст області", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Вважати недоцільним розгляд зазначеного питання. 

 
 
 
 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оп-
тіма ЛТД" щодо надання дозволу на проведення за 
власний рахунок робіт із встановлення каналізації 
та опалення в орендованому приміщенні за адре-
сою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання 
дозволу на проведення за власний рахунок робіт із встановлення каналізації та 
опалення в орендованому приміщенні згідно договору оренди від 15.07.2009 
№21/09 за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне проведення орендарем ТОВ ВКП "Оптіма 
ЛТД" за власний рахунок робіт із встановлення каналізації та опалення в орен-
дованому приміщенні згідно договору оренди від 15.07.2009 №21/09 за адре-
сою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

2. Встановити, що роботи, проведені орендарем за власний рахунок, 
не враховуватимуться як витрати на проведення невід'ємних поліпшень, та не 
будуть відшкодовані чи зараховані орендарю в рахунок орендної плати. 

 
 

 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького облас-
ного наркологічного диспансеру щодо передачі 
в оренду нерухомого майна (частини примі-
щення першого поверху) площею 1 кв.м. за ад-
ресою: вул. Федьковича, 29 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення Чернівецького обласного наркологічного диспансеру 
щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого поверху) 
площею 1 кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 29 в м. Чернівцях, керуючись Положен-
ням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину при-

міщення першого поверху) площею 1 кв.м. за адресою: вул. Федьковича, 29 в м. 
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення апарату самообслуговування 

об'єднаної системи миттєвої плати; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-

ший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років). 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 ро-
ці, зазначеним нерухомим майном. 
 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького обласно-
го наркологічного диспансеру щодо передачі в 
оренду нерухомого майна (частини приміщення 
першого поверху) площею 18 кв.м. за адресою: 
вул. Миколаївська, 30-а в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення Чернівецького обласного наркологічного диспансеру 
щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого поверху) 
площею 18 кв.м. за адресою: вул. Миколаївська, 30-а в м. Чернівцях, керуючись По-
ложенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину при-

міщення першого поверху) площею 18 кв.м. за адресою: вул. Миколаївська, 30-а в 
м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення аптечного пункту; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балан-

соутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за 
початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-
ший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 ро-
ці, зазначеним нерухомим майном. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця 
Михайлини П.В. та Чернівецького обласного госпі-
талю для інвалідів Вітчизняної війни щодо переда-
чі в оренду нерухомого майна (частини приміщен-
ня приймального покою) площею 2 кв.м. за адре-
сою: вул. Фастівська, 20 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Михайлини П.В. та Чер-
нівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни щодо передачі в 
оренду нерухомого майна (частини приміщення приймального покою) площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 20 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про 
порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину при-

міщення приймального покою) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 20 в м. 
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного автомата з прода-

жу гарячих напоїв; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-

ший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 

відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 ро-
ці, зазначеним нерухомим майном. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення обласного бюро судово-
медичної експертизи щодо передачі в оренду не-
рухомого майна (частини приміщення будівлі 
літ Г) площею 16,5 кв.м. за адресою: вул. Киши-
нівська, 2 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення обласного бюро судово-медичної експертизи щодо 
передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ Г) площею 
16,5 кв.м. за адресою: вул. Кишинівська, 2 в м. Чернівцях, керуючись Положенням 
про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину при-

міщення будівлі літ Г) площею 16,5 кв.м. за адресою: вул. Кишинівська, 2 в м. Чер-
нівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення магазину-складу товарів ритуа-

льного призначення; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балан-

соутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за 
початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-
ший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 ро-
ці, зазначеним нерухомим майном. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про використання нежитлових приміщень 
площею 272,6 кв.м. за адресою: вул. Кафедра-
льна, 2 в м. Чернівцях в умовах введення ре-
жиму надзвичайного стану 
 

Розглянувши звернення управління цивільного захисту населення облас-
ної державної адміністрації щодо використання нежитлових приміщень площею 
272,6 кв.м за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях в умовах введення 
режиму надзвичайного стану, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Погодити тимчасове використання (на час дії режиму надзвичайного ста-
ну) управлінням цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації, для забезпечення та координації діяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, військового командування, нежитло-
вих приміщень першого поверху (1-11 – 1-22) площею 272,6 кв.м за адресою: 
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, які є в орендному користуванні ЧНУ імені 
Юрія Федьковича.  

 
 

 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного 
училища мистецтв ім. С. Воробкевича щодо пе-
редачі в оренду нерухомого майна (частини під-
вальних приміщень) площею 93,7 кв.м. за адре-
сою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С. 
Воробкевича щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини підвальних при-
міщень) площею 93,7 кв.м. за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. Чернівцях, ке-
руючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину під-

вальних приміщень) площею 93,7 кв.м. за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. 
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення кафе (без торгівлі товарами піда-

кцизної групи).  
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балан-

соутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за 
початкову. 

2.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-
ший термін; 

2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі 
оренди на 3 і більше років); 

2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 ро-
ці, зазначеним нерухомим майном. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2015 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015 рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2015 рік. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2015 рік 

 

Розглянувши та обговоривши план роботи Чернівецької обласної ради 
на 2015 рік, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                   О.Смотр                                              



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 

Про погодження переліку 
нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 
 

Розглянувши та обговоривши перелік нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити перелік нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно додатку №1.  

2. Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про 
затвердження переліку нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області" на розгляд сесії обласної ради.  

 
 
 

Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
03 листопада 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 передачу з балансу: 

1.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я" на 
баланс комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" котел водогрійний газовий КТН 50 СЕ, 2011 року 
випуску, заводський номер 5034, інвентарний номер 10490001, балансовою 
вартістю 8333 грн., із нарахованим зносом 1806 грн. 

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 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
03 листопада 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 

Про розгляд результатів комісійної 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності автобази обласної ради і 
обласної державної адміністрації 
"Дирекції з обслуговування майна 
спільної власності територіальних 
громад" 
 

Розглянувши та обговоривши результати комісійної перевірки 
фінансово-господарської діяльності автобази обласної ради і обласної 
державної адміністрації "Дирекції з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи виявлені комісією недоліки в фінансово-господарській 
діяльності автобази обласної ради і обласної державної адміністрації 
"Дирекції з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад", заслухати на наступному засіданні комісії директора ОКП 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад" Федорука А.І., заступника директора-начальника автобази обласної 
ради і обласної державної адміністрації "Дирекції з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" Резніка А.В., провідного 
інженера ОКП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" Зайцева І.О. та головного бухгалтера ОКП 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад" Фатенко Н.М. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 
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