ПРОТОКОЛ № 59
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
19 березня 2015 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А.,
Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., Мунтян І.М., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара
М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Семенюк І.В.
Запрошені:
Курко Я.С. – перший 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;
Герман М.І. – заступник начальника 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;
Сідляр І.А. – в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації;
Потурнак Б.М. – заступник директора Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Читайло В.Б. – в.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Півень Ю.Й. – заступник директора Департаменту соціального захисту
населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Вольський О.Д. – директор обласної комунальної установи "Хотинський
психоневрологічний будинок-інтернат";
Зайдел М.І. – директор "Магальського дитячого будинку-інтернату для
розумово відсталих дітей";

Шинкарь В.А. – директор комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий комбінат житлового комунального господарства";
Пластун В.В. – директор Петричанського психоневрологічного будинкуінтернату;
Кирилюк М.В. – директор комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа–інтернат";
Білянін Г.І. – директор комунального закладу "Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області";
Кожухарь В.М. – в.о. начальника обласної комунальної установи "Госпіталь
ветеранів війни";
Кужильна О.П. – директор обласної комунальної установи "Обласна науковомедична бібліотека";
Мігайчук В.М. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький обласний
центр служби крові";
Ковалюк В.Д. – головний лікар обласної комунальної медичної установи
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора";
Казанський А.Ю. – в.о. директора обласної комунальної установи "Обласний
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи";
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про виконання обласного бюджету за 2014 рік.

Інформує: Чобан Ю.І.
2.

Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.

Інформує: Чобан Ю.І.
3.
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік.
Інформує: Сідляр І.А.
4.
Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов’язки директора
обласного комунального підприємства "Центр комунального майна"
Чернявського Миколи Михайловича.
Інформує: Ванзуряк О.К.
5.
Про розгляд внесеного управлінням з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради подання
щодо призначення Ванзуряка Олександра Костянтиновича на посаду директора
ОКП "Центр комунального майна".
Інформує: Герман М.І.

6.
Про
розгляд
внесеного
Департаментом
інфраструктури,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації подання щодо подовження трудових відносин, шляхом
укладання нового строкового трудового договору з директором комунального
закладу "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житловокомунального господарства" Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем.
Інформує: Читайло В.Б., Шинкарь В.А.
7.
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації подання щодо укладання строкового трудового
договору з директором обласної комунальної установи "Хотинський
психоневрологічний будинок-інтернат" Вольським Олександром Дмитровичем.
Інформує: Півень Ю.Й., Вольський О.Д.
8.
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації подання щодо укладання строкового трудового
договору з директором Магальського дитячого будинку-інтернату Зайделом
Михайлом Івановичем.
Інформує: Півень Ю.Й., Зайдел М.І.
9.
Про розгляд звернення трудового колективу Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату від 10.03.2015 №Кол-37, щодо
об’єктивної оцінки ситуації, яка склалася в інтернаті.
Інформує: Півень Ю.Й., Пластун В.В., представники трудового колективу.
10.
Про розгляд заяви директора Петричанського психоневрологічного
будинку-інтернату Пластуна Василя Володимировича щодо продовження
трудових відносин, шляхом укладання нового контракту на 1 рік.
Інформує: Півень Ю.Й., Пластун В.В.
11.
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту
населення Чернівецької облдержадміністрації погодження щодо звільнення
директора КУ "Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту
установ соціального захисту населення області" Руденка Євгена
Володимировича.
Інформує: Півень Ю.Й.,
12.
Про розгляд звернення трудового колективу КЗ "Карапчівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" від 03.03.2015 № Кол-33 щодо
припинення натисків на директора та колектив закладу з боку директора
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Палійчук О.М.
Інформує: Потурнак Б.М., Кирилюк М.В., трудовий колектив.
13.
Про
розгляд
подання
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації щодо звільнення директора КЗ "Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніна Григорія Івановича.
Інформує: Потурнак Б.М., Білянін Г.І.

14.
Про
розгляд
подання
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області" Біляніна Григорія Івановича.
Інформує: Потурнак Б.М., Білянін Г.І.
15.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Кожухаря В.М. на посаду начальника обласної
комунальної установи "Госпіталь ветеранів війни".
Інформує: Андрієць О.А., Кожухарь В.М.
16.
Про розгляд заяви директора обласної комунальної установи
"Обласна науково-медична бібліотека" Кужильної Олени Петрівни щодо
продовження трудових відносин.
Інформує: Андрієць О.А., Кужильна О.П.
17.
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчука Василя Михайловича
щодо продовження трудових відносин.
Інформує: Андрієць О.А., Мігайчук В.М.
18.
Про розгляд звернення працівників обласної комунальної медичної
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" від
10.02.2015 №Кол-26 щодо дій головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка Василя Дмитровича.
Інформує: Андрієць О.А., Ковалюк В.Д.
19.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної
установи "Дитячий санаторій "Щербинці".
Інформує: Андрієць О.А.
20.
Про розгляд скарги громадянки Міглей Валерії Миколаївни від
27.02.2015 № М-32 щодо недоцільності призначення Казанського А.Ю. на
посаду директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з
органічними ураженнями нервової системи".
Інформує: Андрієць О.А., Казанський А.Ю., Міглей В.М., Єлєніч М.О.,
21.
Про 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".
Інформує: Федорук А.І.
22.
Про розгляд звернення Сторожинецької районної ради від
29.12.2014 №1205 щодо передачі із спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області у спільну власність територіальної
громади сіл, селищ, міст Сторожинецького району будівель, споруд та майна
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір".
Інформує: Ванзуряк О.К.

23.
Про розгляд звернення Вижницької міської ради від 19.02.2015
№02-14/117 щодо передачі приміщення Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ
ступенів ім. Н. Яремчука для розміщення та функціонування Вижницького
краєзнавчого музею та вилучення частини земельної ділянки площею 1,5 га за
адресою: м. Вижниця, вул. Р.Шухевича, 6.
Інформує: Ванзуряк О.К.
24.
Про розгляд звернення головного управління Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області від13.02.2015 №1569/03 щодо заборгованості до
Пенсійного фонду ОКП "Наука" та ОКОРТП "Чернівцікнига".
Інформує: Ванзуряк О.К.
25.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації
Національної Спілки журналістів України щодо передачі в оренду приміщення
за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
26.
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015
№39/644 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 137.
Інформує: Ванзуряк О.К.
27.
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015
№39/645 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Фастівська, 2.
Інформує: Ванзуряк О.К.
28.
Про розгляд звернення ФОП Ярмолик Г.І. від 25.02.2015 №5 щодо
виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Фастівська, 2.
Інформує: Ванзуряк О.К.
29.
Про розгляд звітів "Про незалежну оцінку майна" №850 та №851 від
06.01.2015 за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
Інформує: Ванзуряк О.К.
30.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Ванзуряк О.К.
31.
Про розгляд результатів фінансово-господарської
обласних комунальних підприємств за 2014 рік
Інформує: Ванзуряк О.К.
І. Слухали:
Про виконання обласного бюджету за 2014 рік.
Виступили: Чобан Ю.І.
Вирішили:

діяльності

Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІI. Слухали:
Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.
Виступили: Чобан Ю.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІII. Слухали:
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області
на 2015 рік.
Виступили: Сідляр І.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік" для розгляду на сесії
Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов’язки директора обласного
комунального підприємства "Центр комунального майна" Чернявського
Миколи Михайловича.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади Чернявського Миколи Михайловича у зв'язку з переведенням на іншу
посаду обласного комунального підприємства "Центр комунального майна",
згідно поданої заяви, після вирішення питання про призначення іншої особи на
посаду директора підприємства, у встановленому порядку.
Результат голосування: одностайно - "за".

V. Слухали:
Про розгляд внесеного управлінням з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради подання щодо
призначення Ванзуряка Олександра Костянтиновича на посаду директора ОКП
"Центр комунального майна".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити призначення Ванзуряка Олександра Костянтиновича на
посаду директора обласного комунального підприємства "Центр комунального
майна".
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом інфраструктури, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
подання щодо подовження трудових відносин, шляхом укладання нового
строкового трудового договору з директором комунального закладу
"Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального
господарства" Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем.
Виступили: Читайло В.Б., Шинкарь В.А.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" Шинкарем
В'ячеславом Андрійовичем шляхом укладання нового строкового трудового
договору на строк 2 роки.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації подання щодо укладання строкового трудового договору
з директором обласної комунальної установи "Хотинський психоневрологічний
будинок-інтернат" Вольським Олександром Дмитровичем.
Виступили: Півень Ю.Й., Вольський О.Д., Гоян О.А., Юлика С.Д., Харабара
М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинокінтернат" Вольським О.Д. шляхом укладання строкового трудового договору
строком на 3 роки.
Результат голосування: одностайно - "за".
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Шилепницького І.О. створити депутатську комісію для перевірки даної
установи, до складу якої включити депутатів обласної ради: Гоян О.А.,
Юлика С.Д., Мунтян І.М.
Результат голосування: одностайно - "за".
VIII. Слухали:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором Магальського будинку-інтернату Зайделом М.І.
шляхом укладання строкового трудового договору строком на 3 роки.
Виступили: Півень Ю.Й., Зайдел М.І., Гоян О.А., Берча В.Т.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором Магальського будинку-інтернату Зайделом М.І.
шляхом укладання строкового трудового договору строком на 3 роки.
Результат голосування: одностайно - "за".
IX. Слухали:
Про
розгляд
звернення
трудового колективу
Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату від 10.03.2015 №Кол-37, щодо
об’єктивної оцінки ситуації, яка склалася в інтернаті.
Виступили: Півень Ю.Й., Пластун В.В., Гоян О.А., Харабара М.Д.,
Шилепницький І.О., Мунтян І.М., Кушнір Ю.Р.
Вирішили:
Створити депутатську комісію для довивчення даного питання, до складу
якої включити депутатів обласної ради: Гоян О.А., Мунтяна І.М., Кушніра
Ю.Р., Харабару М.Д., після чого повернутися до розгляду даного питання на
черговому засіданні постійної комісії.
Результат голосування: одностайно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд заяви директора Петричанського психоневрологічного
будинку-інтернату Пластуна Василя Володимировича щодо продовження
трудових відносин, шляхом укладання нового контракту на 1 рік.

Виступили: Півень Ю.Й., Пластун В.В., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових відносин з
директором
Петричанського
психоневрологічного
будинку-інтернату
Пластуном В.В. та укладання з ним нового контракту, після комісійного
вивчення питань, висвітлених у зверненні трудового колективу будинкуінтернату від 10.03.2015р. № Кол-37.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення
Чернівецької облдержадміністрації погодження щодо звільнення директора КУ
"Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ
соціального захисту населення області" Руденка Євгена Володимировича.
Виступили: Півень Ю.Й.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади директора комунального закладу "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області"
Руденка Євгена Володимировича з підстав, передбачених контрактом, згідно
поданої заяви.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення трудового колективу КЗ "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" від 03.03.2015 № Кол-33 щодо припинення
натисків на директора та колектив закладу з боку директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації Палійчук О.М.
Виступили: Потурнак Б.М., Кирилюк М.В., Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян
О.А., Кушнір Ю.Р., Мунтян І.М., Смотр О.А., Харабара М.Д., Шевчук І.В.,
Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації надати організаційно-методичну допомогу комунальному закладу
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат".
2. Відхилити подання Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 щодо звільнення Кирилюк
Марії Василівни
з
посади директора
Карапчівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат.

3. Директору комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" Кирилюк М.В. привести у відповідність
штатну структуру закладу.
Результат голосування: одностайно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
щодо звільнення директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" Біляніна Григорія Івановича.
Виступили: Потурнак Б.М., Білянін Г.І., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:
Подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
звільнення з займаної посади директора комунального закладу "Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніна Г. І. у
зв'язку із закінченням терміну дії контракту залишити без розгляду.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора КЗ "Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніна Григорія
Івановича.
Виступили: Потурнак Б.М., Білянін Г.І., Ткачук В.В., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Створити робочу групу з членів постійної комісії обласної ради для
розгляду
на
місці,
наведених
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації фактів стосовно неналежного виконання службових
обов'язків директором КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" Біляніним Г.І. у складі: Ткачук В.В. та Юлик С.Д.
2. За результати роботи групи повернутися до розгляду питання щодо
притягнення Біляніна Г.І. до дисциплінарної відповідальності.
Результат голосування: одностайно - "за".
XV. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Кожухаря В.М. на посаду начальника обласної комунальної
установи "Госпіталь ветеранів війни".
Виступили: Андрієць О.А., Кожухарь В.М.
Вирішили:

1. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання щодо
призначення Кожухаря Василя Михайловича на посаду начальника обласної
комунальної установи "Госпіталь ветеранів війни".
2. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління
об'єктами спільної власності територіальних громад виконавчого апарату
обласної ради внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд заяви директора обласної комунальної установи "Обласна
науково-медична бібліотека" Кужильної Олени Петрівни щодо продовження
трудових відносин.
Виступили: Андрієць О.А., Кужильна О.П.
Вирішили:
1. Звернути увагу керівництва Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації на невиконання пункту 3.15. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, не реагування на звернення
обласної ради з даного питання від 26.02.2015р. № 01-14/10-237 та зобов'язати у
5-ти денний термін надати обласній раді відповідні матеріали.
2. Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових відносин
з директором обласної комунальної установи "Обласна науково-медична
бібліотека" Кужильною Оленою Петрівною після надання всіх необхідних
документів.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький
обласний центр служби крові" Мігайчука Василя Михайловича щодо
продовження трудових відносин.
Виступили: Андрієць О.А., Мігайчук В.М., Малімонік Я.В., Ткачук В.В.,
Харабара М.Д., Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Звернути увагу керівництва Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації на невиконання пункту 3.15. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, не реагування на звернення
обласної ради з даного питання від 26.02.2015р. № 01-14/10-237 та зобов'язати у
5-ти денний термін надати обласній раді відповідні матеріали.
2. Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових відносин
з головним лікарем комунальної установи "Чернівецький обласний центр

служби крові" Мігайчуком Василем Михайловичем після надання всіх
необхідних документів.
3. Створити депутатську комісію для перевірки даної установи, до складу
якої включити депутатів обласної ради: Малімоніка Я.В., Ткачука В.В., Юлика
С.Д.
Результат голосування: одностайно - "за".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення працівників обласної комунальної медичної
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" від
10.02.2015 №Кол-26 щодо дій головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка Василя Дмитровича.
Виступили: Андрієць О.А., Ковалюк В.Д.
Вирішили:
В зв’язку з відсутністю результатів роботи комісії створеної наказом
Департаменту охорони здоров'я, перенести розгляд даного питання на наступне
засідання постійної комісії.
Результат голосування: одностайно - "за".
XІX. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної установи
"Дитячий санаторій "Щербинці".
Виступили: Андрієць О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О.
Вирішили:
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації у 10-ти денний термін надати комісії конкретні пропозиції щодо
передачі майна обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці"
іншим комунальним установам охорони здоров'я області.
2. Розглянути надані Департаментом охорони здоров'я обласної
державної адміністрації пропозиції на черговому засіданні постійної комісії та
внести відповідні зміни в вищезазначений проект рішення.
3. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект
рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної установи
"Дитячий санаторій "Щербинці" зі змінами та доповненнями для розгляду на
сесії обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".

XX. Слухали:
Про розгляд скарги громадянки Міглей Валерії Миколаївни від 27.02.2015
№ М-32 щодо недоцільності призначення Казанського А.Ю. на посаду
директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з
органічними ураженнями нервової системи".
Виступили: Андрієць О.А., Казанський А.Ю., Єлєніч М.О., Харабара М.Д.,
Шилепницький І.О., Юлик С.Д.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної
державної адміністрації провести конкурс на посаду директора ОКУ "Обласний
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи", результати конкурсу направити обласній раді для розгляду у
відповідності до чинного законодавства.
3. Звернутися до правоохоронних органів щодо правомірності відвідування
пацієнтів даної установи директором ОКУ "Обласний центр медико-соціальної
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи" Казанським
А.Ю. та представниками невідомих організацій.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІ. Слухали:
Про 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".
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 обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Сторожинецької районної ради від 29.12.2014
№1205 щодо передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області у спільну власність територіальної громади сіл,

селищ, міст Сторожинецького району будівель, споруд та майна комунального
обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Після закінчення роботи комісії, яка створена розпорядженням голови
обласної ради від 23.12.2014 №263 "Про створення комісії щодо доцільності
функціонування комунальних обласних позашкільних оздоровчих закладів
"Перлина гір" і "Буковинка" та позашкільного оздоровчого виховного закладу
"Лунка", як окремих структур, які знаходяться на території Чернівецької
області", повернутися до розгляду зазначеного питання.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Вижницької міської ради від 19.02.2015 №0214/117 щодо передачі приміщення Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ ступенів ім.
Н. Яремчука для розміщення та функціонування Вижницького краєзнавчого
музею та вилучення частини земельної ділянки площею 1,5 га за адресою: м.
Вижниця, вул. Р.Шухевича, 6.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи лист директора комунального закладу "Вижницька
загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" від 17.03.2015
№150 та лист директора комунального обласного позашкільного навчального
закладу «Буковинський центр мистецтв» від 17.03.2015 №15 щодо
недоцільності виділення земельної ділянки за адресою: м. Вижниця, вул.
Р.Шухевича, 6 для розміщення музею під відкритим небом, відмовити
Вижницькій міській раді у вирішенні даного питання.
Результат голосування: 11 - "за", 1 - "проти", 0 - "утримались".
XXІV. Слухали:
Про розгляд звернення головного управління Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області від13.02.2015 №1569/03 щодо заборгованості до
Пенсійного фонду ОКП "Наука" та ОКОРТП "Чернівцікнига".
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
Враховуючи, що ОКП "Наука" та ОКОРТП "Чернівцікнига" є
самостійними юридичними особами та відповідно до їх статутів та чинного

законодавства України обласна рада не несе відповідальності за фінансові
зобов’язання підприємств, дане питання залишити без розгляду.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної організації Національної
Спілки журналістів України щодо передачі в оренду приміщення за адресою:
вул. Головна, 29 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
Чернівецькій обласній організації Національної Спілки журналістів України
нерухоме майно (частину приміщення другого поверху будівлі) площею 24
кв.м. за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях для розміщення ЧОО НСЖУ
на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVІ. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 №39/644
щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 137.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 16.03.2015 №39/645
щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Фастівська, 2.
Виступили: Ванзуряк О.К.

Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Ярмолик Г.І. від 25.02.2015 №5 щодо
виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Фастівська, 2.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXІX. Слухали:
Про розгляд звітів "Про незалежну оцінку майна" №850 та №851 від
06.01.2015 за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Взяти до відома та погодити звіти "Про незалежну оцінку майна" №850
та №851 від 06.01.2015 за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
2. Направити вищезазначені звіти на розгляд конкурсної комісії.
3. За результатами розгляду конкурсної комісії підготувати та внести
відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
4. ТОВ "Жентол" надати до обласної ради проектно-кошторисну
документацію на будівництво та дозвіл на реконструкцію орендованого майна
за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одностайно - "за".

XXX. 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:
1.1. Чернівецького геріатричного пансіонату:
1.1.1. Котел харчовий КПЕ-100, 2004 року випуску, інвентарний номер
10410023, балансовою вартістю 6370,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Котел харчовий КПЕ-100, 2008 року випуску, інвентарний номер
10410047, балансовою вартістю 28242,00 грн., із нарахованим зносом 76%;
1.1.3. Ємність для води, інвентарний номер 10410016, балансовою вартістю
9995,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Легковий автомобіль Audi - 100, 1983 року випуску, інвентарний
номер 10510013, реєстраційний номер 02287 МР, балансовою вартістю 3636,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.5. Трактор ЮМЗ – 6, 1998 року випуску, інвентарний номер 10510012,
реєстраційний номер 87-29 ЧС, балансовою вартістю 52817,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №2":
1.2.1. Відеофонатор ПФ-03-2, 2003 року випуску, інвентарний номер
10490109, балансовою вартістю 19000,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Спеціальна бездротова слухова FM – система "Радіоклас", 2006 року
випуску, інвентарний номер 10490141, балансовою вартістю 50380,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.3.1. Дефібрилятор "Дефінар-01", 1991 року випуску, інвентарний номер
10470331, балансовою вартістю 11939,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.2. Комплект колоно скопу ХС-1300, 2005 року випуску, інвентарний
номер 10470984, балансовою вартістю 31500,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс комунального
закладу "Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги":
2.1.1. Автомобіля ГАЗ-2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер
СЕ3957АА, номер шасі кузова Y6F27050030003651, номер шасі рами
270500300064000, інвентарний номер 10510041, балансовою вартістю 46833,00
грн., із нарахованим повним зносом;

2.1.2. Автомобіля ГАЗ-2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер
СЕ3998АА, номер шасі кузова ХТН27050030322918, номер шасі рами
27050030042967, інвентарний номер 10510040, балансовою вартістю 46833,00
грн., із нарахованим повним зносом.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
3.1.1. Комп'ютер Celeron-2.0, 2004 року випуску, інвентарний номер
10480954, балансовою вартістю 2524,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.2. Стабілізатор ЭЦСН-4,5, 1992 року випуску, інвентарний номер
10450399, балансовою вартістю 3762,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.3. Комп'ютер DiaWest Base, 2007 року випуску, інвентарний номер
10481030, балансовою вартістю 2542,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.4. Комп'ютер Celeron 850, 2002 року випуску, інвентарний номер
10460901, балансовою вартістю 2677,00 грн., із нарахованим повним зносом.
4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Результат голосування: одностайно - "за".
XXXI. Слухали:
Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності обласних
комунальних підприємств за 2014 рік.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1. Звіт обласних комунальних підприємств за 2014 рік взяти до відома.
2. Звернути увагу керівників ОКП "Буковина-Фарм" та ОКП
"Адміністратор систем електронного урядування" на незадовільну роботу
підприємств за підсумками 2014 року та в місячний термін подати до обласної
ради пропозиції щодо покращення фінансово-господарського стану
підприємств.
3. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили збиток
за результатами роботи в 2014 році, вжити всіх необхідних заходів для
недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Смотр О.А.)
за результатами роботи в І півріччі 2015 року.
4. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків.
Результат голосування: одностайно - "за".

Була внесена пропозиція депутата обласної ради Мунтяна І.М. створити
депутатську комісію, до складу якої включити депутатів обласної ради:
Харабару М.Д., Кушніра Ю.Р., Гоян О.А. для перевірки фінансовогосподарської діяльності Чернівецького академічного обласного театру ляльок.
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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
виконання
обласного
бюджету за 2014 рік
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за 2014 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за 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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
внесення
змін
до
обласного бюджету на 2015 рік
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін
до обласного бюджету на 2015 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області на 2015 рік
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік",
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 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
"___" березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд заяви тимчасово виконуючого
обов'язки
директора
обласного
комунального
підприємства
"Центр
комунального майна" Чернявського М.М.
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки
директора обласного комунального підприємства "Центр комунального
майна" Чернявського М.М. від 17.03.2015р. щодо звільнення його з займаної
посади в зв'язку з переведенням, за його згодою на іншу посаду, в обласне
комунальне підприємство "Центр комунального майна" 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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної
посади Чернявського Миколи Михайловича у зв'язку з переведенням на іншу
посаду обласного комунального підприємства "Центр комунального майна",
згідно поданої заяви, після вирішення питання про призначення іншої особи
на посаду директора підприємства, у встановленому порядку.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

19 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного управлінням з
питань забезпечення повноважень щодо
управління об'єктами спільної власності
виконавчого апарату обласної ради подання
щодо призначення Ванзуряка О.К. на посаду
директора ОКП "Центр комунального
майна"
Розглянувши та обговоривши подання управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності обласної ради
щодо призначення Ванзуряка Олександра Костянтиновича на посаду
директора обласного комунального підприємства "Центр комунального
майна" 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. Погодити призначення Ванзуряка Олександра Костянтиновича на
посаду директора обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

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
"___" березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
інфраструктури,
містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
подання щодо подовження трудових
відносин, шляхом укладання нового
строкового трудового договору з
директором комунального закладу
"Чернівецький обласний навчальнокурсовий
комбінат
житловокомунального
господарства"
Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем
Розглянувши та обговоривши заяву директора комунального закладу
"Чернівецький
обласний
навчально-курсовий
комбінат
житловокомунального господарства" Шинкаря В'ячеслава Андрійовича від
19.02.2015р. щодо подовження трудових відносин шляхом укладання нового
строкового трудового договору, враховуючи надане Департаментом
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації клопотання щодо подовження
трудових відносин від 19.02.2015р. № 177 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 комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий
комбінат
житлово-комунального
господарства"
Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем шляхом укладання нового строкового
трудового договору на строк 2 роки.
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
"___" березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації подання щодо
укладання
строкового
трудового
договору з директором обласної
комунальної установи "Хотинський
психоневрологічний
будинокінтернат" Вольським О.Д.
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної комунальної
установи "Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат" Вольського
Олександра Дмитровича від 13.02.2015р. щодо укладання з ним строкового
трудового договору на новий строк, враховуючи надане Департаментом
соціального захисту населення обласної державної адміністрації подання з
даного питання від 13.02.2015р. № 10/372 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 ОКУ "Хотинський психоневрологічний будинокінтернат" Вольським О.Д. шляхом укладання строкового трудового договору
строком на 3 роки.
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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації подання щодо
укладання
строкового
трудового
договору з директором Магальського
дитячого
будинку-інтернату
Зайделом М.І.
Розглянувши та обговоривши заяву директора Магальського будинкуінтернату Зайдела Михайла Івановича від 13.02.2015р. щодо укладання з ним
строкового трудового договору на новий строк, враховуючи надане
Департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації подання з даного питання від 13.02.2015р. № 10/364 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 Магальського будинку-інтернату Зайделом М.І.
шляхом укладання строкового трудового договору строком на 3 роки.

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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення трудового
колективу
Петричанського
психоневрологічного
будинкуінтернату від 10.03.2015 №Кол-37,
щодо об’єктивної оцінки ситуації,
яка склалася в інтернаті
Розглянувши та обговоривши звернення трудового колективу
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату від 10.03.2015
№Кол-37, щодо об’єктивної оцінки ситуації, яка склалася в інтернаті, комісія

ВИРІШИЛА:
Створити депутатську комісію для довивчення даного питання, до
складу якої включити депутатів обласної ради: Гоян О.А., Мунтяна І.М.,
Кушніра Ю.Р., Харабару М.Д., після чого повернутися до розгляду даного
питання на черговому засіданні постійної комісії.
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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
заяви
директора
Петричанського психоневрологічного
будинку-інтернату Пластуна В.В. щодо
продовження
трудових
відносин,
шляхом укладання нового контракту
на 1 рік
Розглянувши та обговоривши заяву директора Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату Пластуна Василя Володимировича
від 18.03.2015р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання
нового контракту терміном на 1 рік 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:
Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових
відносин з директором Петричанського психоневрологічного будинкуінтернату Пластуном В.В. та укладання з ним нового контракту, після
комісійного вивчення питань, висвітлених у зверненні трудового колективу
будинку-інтернату від 10.03.2015р. № Кол-37.
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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Департаментом
соціального
захисту
населення
Чернівецької
облдержадміністрації
погодження
щодо
звільнення
директора КУ "Група моніторингу,
господарського обслуговування та
аудиту установ соціального захисту
населення області" Руденко Є.В.
Розглянувши та обговоривши заяву директора комунальної установи
"Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ
соціального захисту населення області" Руденка Євгена Володимировича від
18.03.2015р. щодо не укладання з ним контракту на новий строк в зв'язку з
виходом на пенсію, враховуючи надане Департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації погодження на його звільнення від
18.03.2015р. № 1377 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 директора комунального закладу "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області"
Руденка Євгена Володимировича з підстав, передбачених контрактом, згідно
поданої заяви.
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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
трудового
колективу КЗ "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат"
від
№03.03.2015 № Кол-33 щодо припинення
натисків на директора та колектив
закладу з боку директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Палійчук О.М.
Розглянувши та обговоривши звернення трудового колективу КЗ
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" від №03.03.2015
№ Кол-33 щодо припинення натисків на директора та колектив закладу з
боку директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Палійчук
О.М. та враховуючи звіт робочої групи створеної висновком постійної комісії
від 21.01.2015 , комісія

ВИРІШИЛА:
1. Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації надати організаційно-методичну допомогу комунальному
закладу "Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат".
2. Відхилити подання Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 щодо звільнення
Кирилюк Марії Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат.
3. Директору комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" Кирилюк М.В. привести у відповідність
штатну структуру закладу.

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
"___" березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд подання Департаменту освіти
і
науки
облдержадміністрації
щодо
звільнення
директора КЗ "Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області" Біляніна Г.І.
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від 05.03.2015р. № 01-23/520 щодо
звільнення з займаної посади директора комунального закладу "Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніна Григорія
Івановича у зв'язку із закінченням 12.05.2015р. терміну дії контракту та у
відповідності до 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, враховуючи що розпорядженням
голови обласної ради від 06.03.2015р. № 29 оголошено конкурс на заміщення
посади директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" і те, що Білянін Г.І. подав до обласної ради документи
для участі в зазначеному конкурсі, комісія
ВИРІШИЛА:
Подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
звільнення з займаної посади директора комунального закладу "Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніна Г. І. у
зв'язку із закінченням терміну дії контракту залишити без розгляду.
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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд подання Департаменту освіти
і
науки
облдержадміністрації
щодо
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності директора КЗ "Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області" Біляніна Г.І.
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від 11.03.2015р. № 01-23/555 щодо
неналежного
виконання
функціональних
обов'язків
директором
комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" Біляніним Григорієм Івановичем та притягнення його
до дисциплінарної відповідальності та у відповідності до пункту 4.4.
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. Створити робочу групу з членів постійної комісії обласної ради для
розгляду на місці, наведених Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації фактів стосовно неналежного виконання службових
обов'язків директором КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" Біляніним Г.І. у складі: Ткачук В.В. та Юлик С.Д.
2. За результати роботи групи повернутися до розгляду питання щодо
притягнення Біляніна Г.І. до дисциплінарної відповідальності
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

"___" березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною державною
адміністрацією подання щодо призначення
Кожухаря В.М. на посаду начальника
обласної комунальної установи "Госпіталь
ветеранів війни"

Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної
державної адміністрації щодо призначення Кожухаря Василя Михайловича
на посаду начальника обласної комунальної установи "Госпіталь ветеранів
війни" від 06.03.2015р. № 01.36/18-382 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. Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Кожухаря Василя Михайловича на посаду начальника
обласної комунальної установи "Госпіталь ветеранів війни".
2. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління
об'єктами спільної власності територіальних громад виконавчого апарату
обласної ради внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної
ради.

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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви директора обласної
комунальної
установи
"Обласна
науково-медична
бібліотека"
Кужильної О. П. щодо продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної комунальної
установи "Обласна науково-медична бібліотека" Кужильної Олени Петрівни
від 18.03.2015р. щодо подовження трудових відносин шляхом укладання
строкового трудового договору 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:
1.Звернути увагу керівництва Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації на невиконання пункту 3.15. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, не реагування на звернення
обласної ради з даного питання від 26.02.2015р. № 01-14/10-237 та
зобов'язати у 5-ти денний термін надати обласній раді відповідні матеріали.
2.Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових
відносин з директором обласної комунальної установи "Обласна науковомедична бібліотека" Кужильною Оленою Петрівною після надання всіх
необхідних документів.

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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви головного лікаря
комунальної установи "Чернівецький
обласний
центр
служби
крові"
Мігайчука В. М. щодо продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
установи "Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчука Василя
Дмитровича від 18.03.2015р. щодо продовження трудових відносин шляхом
укладання контракту на новий термін 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:
1. Звернути увагу керівництва Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації на невиконання пункту 3.15. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, не реагування на звернення
обласної ради з даного питання від 26.02.2015р. № 01-14/10-237 та
зобов'язати у 5-ти денний термін надати обласній раді відповідні матеріали.
2. Повернутись до розгляду питання щодо продовження трудових
відносин з головним лікарем комунальної установи "Чернівецький обласний
центр служби крові" Мігайчуком Василем Михайловичем після надання всіх
необхідних документів.
3. Створити депутатську комісію для перевірки даної установи, до
складу якої включити депутатів обласної ради: Малімоніка Я.В., Ткачука
В.В., Юлика С.Д.
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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення працівників
обласної комунальної медичної установи
"Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" від 10.02.2015 №Кол26 щодо дій головного лікаря ОКМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" Ковалюка Василя
Дмитровича
Розглянувши та обговоривши звернення працівників обласної
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" від 10.02.2015 №Кол-26 щодо дій головного лікаря
ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора"
Ковалюка Василя Дмитровича, , комісія

ВИРІШИЛА:
В зв’язку з відсутністю результатів роботи комісії створеної наказом
Департаменту охорони здоров'я, перенести розгляд даного питання на
наступне засідання постійної комісії.
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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення сесії обласної ради "Про
ліквідацію обласної комунальної установи
"Дитячий санаторій "Щербинці"
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації у 10-ти денний термін надати комісії конкретні пропозиції
щодо передачі майна обласної комунальної установи "Дитячий санаторій
"Щербинці" іншим комунальним установам охорони здоров'я області.
2. Розглянути надані Департаментом охорони здоров'я обласної
державної адміністрації пропозиції на черговому засіданні постійної комісії
та внести відповідні зміни в вищезазначений проект рішення.
3. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією
проект рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної
установи "Дитячий санаторій "Щербинці" зі змінами та доповненнями для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд скарги громадянки Міглей
Валерії Миколаївни від 27.02.2015 № М-32
щодо
недоцільності
призначення
Казанського А.Ю. на посаду директора
ОКУ "Обласний центр медико-соціальної
реабілітації
дітей
з
органічними
ураженнями нервової системи"
Розглянувши та обговоривши скаргу громадянки Міглей Валерії
Миколаївни від 27.02.2015 № М-32 щодо недоцільності призначення
Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медикосоціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи",
звернення батьків дітей, які проходять реабілітацію в центрі від 05.03.2015
№Кол-34 щодо висловлення подяки т.в.о. директора Казанському А.Ю. та
розглянувши звернення громадянки Міглей Валерії Миколаївни від
11.03.2015 № М-38 щодо неправдивості інформації викладеної в скарзі
№ М-32 від 27.02.2015, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації провести конкурс на посаду директора ОКУ
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи", результати конкурсу направити обласній раді
для розгляду у відповідності до чинного законодавства.
3. Звернутися до правоохоронних органів щодо правомірності
відвідування пацієнтів даної установи директором ОКУ "Обласний центр
медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи" Казанським А.Ю. та представниками невідомих організацій.
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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про 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"
Розглянувши та обговоривши 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", 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 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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Сторожинецької
районної ради від 29.12.2014 №1205
щодо передачі із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької
області
у
спільну
власність територіальної громади сіл,
селищ, міст Сторожинецького району
будівель, споруд та майна комунального
обласного позашкільного оздоровчого
закладу "Перлина гір"
Розглянувши та обговоривши звернення Сторожинецької районної
ради від 29.12.2014 №1205 щодо передачі із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у спільну
власність територіальної громади сіл, селищ, міст Сторожинецького району
будівель, споруд та майна комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Перлина гір", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Після закінчення роботи комісії, яка створена розпорядженням
голови обласної ради від 23.12.2014 №263 "Про створення комісії щодо
доцільності функціонування
комунальних обласних позашкільних
оздоровчих закладів "Перлина гір" і "Буковинка" та позашкільного
оздоровчого виховного закладу "Лунка", як окремих структур, які
знаходяться на території Чернівецької області", повернутися до розгляду
зазначеного 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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Вижницької
міської ради від 19.02.2015 №02-14/117
щодо
передачі
приміщення
Вижницької
ЗОШ–інтернат
І-ІІІ
ступенів ім. Н. Яремчука для
розміщення
та
функціонування
Вижницького краєзнавчого музею та
вилучення частини земельної ділянки
площею 1,5 га за адресою: м.
Вижниця, вул. Р.Шухевича, 6
Розглянувши та обговоривши звернення Вижницької міської ради від
19.02.2015 №02-14/117 щодо вилучення частини земельної ділянки площею
1,5 га за адресою: м. Вижниця, вул. Р.Шухевича, 6 для розміщення музею під
відкритим небом, рішення 51-ї сесії Вижницької міської ради VI скликання
№28-51/15 від 18.02.2015 "Про звернення до Чернівецької обласної ради про
передачу приміщення
Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ ступенів
ім. Н. Яремчука для розміщення та функціонування Вижницького
краєзнавчого музею, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Враховуючи лист директора комунального закладу "Вижницька
загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" від 17.03.2015
№150 та лист директора комунального обласного позашкільного навчального
закладу «Буковинський центр мистецтв» від 17.03.2015 №15 щодо
недоцільності виділення земельної ділянки за адресою: м. Вижниця, вул.
Р.Шухевича, 6 для розміщення музею під відкритим небом, відмовити
Вижницькій міській раді у вирішенні 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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення головного
управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області від 13.02.2015
№1569/03 щодо заборгованості до
Пенсійного фонду ОКП "Наука" та
ОКОРТП "Чернівцікнига"
Розглянувши та обговоривши звернення головного управління
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області від 13.02.2015 №1569/03
щодо заборгованості до Пенсійного фонду ОКП "Наука" та ОКОРТП
"Чернівцікнига", комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що ОКП "Наука" та ОКОРТП "Чернівцікнига" є
самостійними юридичними особами та відповідно до їх статутів та чинного
законодавства України обласна рада не несе відповідальності за фінансові
зобов’язання підприємств, дане питання залишити без розгляду.
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
19 березня 2015 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Чернівецької обласної
організації Національної Спілки журналістів
України щодо передачі в оренду приміщення за
адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецької обласної організації Національної
Спілки журналістів України (ЧОО НСЖУ) щодо передачі в оренду приміщення площею 24 кв.м. за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах Чернівецькій обласній організації Національної Спілки журналістів України нерухоме майно (частину приміщення другого поверху будівлі) площею 24
кв.м. за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях для розміщення ЧОО
НСЖУ на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі
1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ФОП
Пруднікова О.П. від 16.03.2015 №39/644
щодо виділення частини земельної
ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 137
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Пруднікова О.П. від
16.03.2015 №39/644 щодо виділення частини земельної ділянки площею
30 кв.м., що знаходиться на території обласної клінічної лікарні за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 137, для розміщення пересувного пункту швидкого
харчування без товарів підакцизної групи та враховуючи відсутність
нормативних документів, які регламентують питання орендних відносин
земельних ділянок, які знаходяться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ФОП
Пруднікова О.П. від 16.03.2015 №39/645
щодо виділення частини земельної
ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Фастівська, 2
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Пруднікова О.П. від
16.03.2015 №39/645 щодо виділення частини земельної ділянки площею
30 кв.м., що знаходиться на території лікарні швидкої допомоги за адресою:
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для розміщення пересувного пункту
швидкого харчування без товарів підакцизної групи та враховуючи
відсутність нормативних документів, які регламентують питання орендних
відносин земельних ділянок, які знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ФОП Ярмолик Г.І.
від 25.02.2015 №5 щодо виділення частини
земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Фастівська, 2
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Ярмолик Г.І. від
25.02.2015 №5 щодо виділення частини земельної ділянки площею 20 кв.м.,
що знаходиться на території лікарні швидкої медичної допомоги за адресою:
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для встановлення кіоску швидкого
харчування та враховуючи відсутність нормативних документів, які
регламентують питання орендних відносин земельних ділянок, які
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Повернутися до розгляду даного питання після надання висновку
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, природокористування та земельних відносин та юридичного
врегулювання питань оренди земельних ділянок, які знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звітів "Про незалежну оцінку
майна" №850 та №851 від 06.01.2015 за
адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2
Розглянувши та обговоривши звіти "Про незалежну оцінку майна"
№850 та №851 від 06.01.2015 за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2,
комісія

ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома та погодити звіти "Про незалежну оцінку майна"
№850 та №851 від 06.01.2015 за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, 2.
2. Направити вищезазначені звіти на розгляд конкурсної комісії.
3. За результатами розгляду конкурсної комісії підготувати та внести
відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
4. ТОВ "Жентол" надати до обласної ради проектно-кошторисну
документацію на будівництво та дозвіл на реконструкцію орендованого
майна за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.

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
19 березня 2015 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:
1.1. Чернівецького геріатричного пансіонату:
1.1.1. Котел харчовий КПЕ-100, 2004 року випуску, інвентарний номер
10410023, балансовою вартістю 6370,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Котел харчовий КПЕ-100, 2008 року випуску, інвентарний номер
10410047, балансовою вартістю 28242,00 грн., із нарахованим зносом 76%;
1.1.3. Ємність для води, інвентарний номер 10410016, балансовою
вартістю 9995,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Легковий автомобіль Audi - 100, 1983 року випуску, інвентарний
номер 10510013, реєстраційний номер 02287 МР, балансовою вартістю
3636,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.1.5. Трактор ЮМЗ – 6, 1998 року випуску, інвентарний номер
10510012, реєстраційний номер 87-29 ЧС, балансовою вартістю 52817,00
грн., із нарахованим повним зносом.
1.2. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №2":
1.2.1. Відеофонатор ПФ-03-2, 2003 року випуску, інвентарний номер
10490109, балансовою вартістю 19000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.2. Спеціальна бездротова слухова FM – система "Радіоклас", 2006
року випуску, інвентарний номер 10490141, балансовою вартістю 50380,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.3.1. Дефібрилятор "Дефінар-01", 1991 року випуску, інвентарний
номер 10470331, балансовою вартістю 11939,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.2. Комплект колоно скопу ХС-1300, 2005 року випуску, інвентарний
номер 10470984, балансовою вартістю 31500,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс
комунального закладу "Глибоцький районний центр первинної медикосанітарної допомоги":
2.1.1. Автомобіля ГАЗ-2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер
СЕ3957АА, номер шасі кузова Y6F27050030003651, номер шасі рами
270500300064000, інвентарний номер 10510041, балансовою вартістю
46833,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Автомобіля ГАЗ-2705, 2003 року випуску, реєстраційний номер
СЕ3998АА, номер шасі кузова ХТН27050030322918, номер шасі рами
27050030042967, інвентарний номер 10510040, балансовою вартістю
46833,00 грн., із нарахованим повним зносом.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
3.1.1. Комп'ютер Celeron-2.0, 2004 року випуску, інвентарний номер
10480954, балансовою вартістю 2524,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.2. Стабілізатор ЭЦСН-4,5, 1992 року випуску, інвентарний номер
10450399, балансовою вартістю 3762,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.3. Комп'ютер DiaWest Base, 2007 року випуску, інвентарний номер
10481030, балансовою вартістю 2542,00 грн., із нарахованим повним зносом;
3.1.4. Комп'ютер Celeron 850, 2002 року випуску, інвентарний номер
10460901, балансовою вартістю 2677,00 грн., із нарахованим повним зносом.

4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
19 березня 2015 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів фінансовогосподарської діяльності обласних
комунальних підприємств за 2014
рік
Розглянувши результати фінансово-господарської діяльності обласних
комунальних підприємств за результатами роботи в 2014 році, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Звіт обласних комунальних підприємств за 2014 рік взяти до відома.
2. Звернути увагу керівників ОКП "Буковина-Фарм" та ОКП
"Адміністратор систем електронного урядування" на незадовільну роботу
підприємств за підсумками 2014 року та в місячний термін подати до
обласної ради пропозиції щодо покращення фінансово-господарського стану
підприємств.
3. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили
збиток за результатами роботи в 2014 році, вжити всіх необхідних заходів
для недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(Смотр О.А.) за результатами роботи в І півріччі 2015 року.
4. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків.

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
19 березня 2015р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про результати фінансово-господарської
діяльності Чернівецького академічного
обласного театру ляльок в 2014 році
Заслухавши депутата обласної ради Мунтяна І.М. про результати
фінансово-господарської діяльності Чернівецького академічного обласного
театру ляльок в 2014 році, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Створити депутатську комісію для вивчення даного питання, до
складу якої включити депутатів обласної ради: Харабару М.Д., Кушніра
Ю.Р., Гоян О.А., про результати роботи доповісти на наступних засіданнях
комісії.
2. Заслухати на наступному засіданні комісії директора Чернівецького
академічного обласного театру ляльок Василашка О.С. про результати
фінансово-господарської діяльності Чернівецького академічного обласного
театру ляльок в 2014 році.
Голова постійної комісії

О.Смотр

