
ПРОТОКОЛ № 60 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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 Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Пасічник Н.В. – заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Курик О.В. – начальник відділу роботи з персоналом, освіти, науки та 
контролю за документообігом управління організаційно-ресурсного 
забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації; 
Левчук І.Ю. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу роботи з персоналом, 
освіти, науки та контролю за документообігом управління організаційно-
ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації. 
Мігайчук М.М. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові"; 
Леонець С.І. – кандидат на посаду тимчасово виконуючою обов’язки 
начальника ОКУ "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр 



медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу 
діяльності закладів охорони здоров'я області". 
Левицький І.І. – кандидат на посаду директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату; 
Горбатюк І.І. – голова Чернівецького міського товариства інвалідів війни в 
Афганістані; 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд заяви директора Петричанського психоневрологічного 

будинку інтернату Пластуна В.В. щодо звільнення його з займаної посади. 
Інформує: Пасічник Н.В. 
2. Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту 

населення Чернівецької облдержадміністрації клопотання щодо призначення 
Левицького Іллі Івановича тимчасово виконуючим обов’язки директора 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату. 

Інформує: Пасічник Н.В., Левицький І.І. 
3. Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації погодження щодо звільнення Ілінської Г.Т. з посади 
тимчасово виконуючої обов’язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

Інформує: Андрієць О.А. 
4. Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації подання щодо призначення Леонець С.І. тимчасово 
виконуючою обов’язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

Інформує: Андрієць О.А., Леонець С.І. 
5. Про розгляд заяви директора обласної комунальної установи 

"Обласна науково-медична бібліотека" Кужильної О.П. щодо її звільнення з 
займаної посади та її повторної заяви щодо призначення тимчасово 
виконуючою обов’язки директора зазначеної установи. 

Інформує: Андрієць О.А., Кужильна О.П. 
6. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчука В.М. щодо звільнення 
з займаної посади та його повторної заяви щодо призначення тимчасово 
виконуючого обов’язки головного лікаря зазначеної установи. 

Інформує: Андрієць О.А., Мігайчук В.М. 
7. Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Ковалюка В.Д. 



Інформує: Андрієць О.А., Ковалюк В.Д. 
8. Про розгляд звернення депутата обласної ради VI скликання 

Салагора М.М. №31/728 від 24.03.2015 щодо звернення з листом до ВРУ та 
КМУ про перепрофілювання санаторію "Брусниця" під "Оздоровчий – 
реабілітаційний медичний заклад для учасників АТО" та передачу його в 
оперативне управління Міністерства внутрішніх справ України. 

Інформує: Андрієць О.А., Бойко Д.І. 
9. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня" від 17.04.2015 №166 щодо спрямування 50% від суми викупу 
орендарем ФОП Чоботарем В.І. нерухомого майна 22/100 частки будівлі міні-
пекарні літ. Л-Л-Л площею 245,1 кв.м. розташованого за адресою: м. Чернівці, 
вул. Мусоргського, 2, на проведення капітального ремонту будівель лікарні. 

Інформує: Андрієць О.А., Левицька А.П. 
10. Про розгляд внесеної Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації пропозиції щодо відміни конкурсу на заміщення посади 
директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області". 

Інформує: Палійчук О.М. 
11. Про розгляд протокольного рішення 31-ї сесії обласної ради VI 

скликання №21/31 від 02.04.2015 "Про направлення на доопрацювання проекту 
рішення "Про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом приєднання до комунального 
закладу "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді". 

Інформує: Палійчук О.М. 
12. Про розгляд звернення всеукраїнської громадської організації 

"Ніхто крім Нас" в Чернівецькій області від 13.03.2015 №13/03/1115 щодо 
передачі їм в користування одного з таборів області. 

Інформує: Палійчук О.М., Ковалець Ю.М. 
13. Про розгляд звернення Вижницької районної ради від 30.03.2015 

№02-30/95 щодо передачі приміщення Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ ступенів 
ім. Н. Яремчука для розміщення та функціонування Вижницького краєзнавчого 
музею. 

Інформує: Герман М.І. 
14. Про розгляд звернення Чернівецького міського товариства інвалідів 

війни в Афганістані від 23.02.2015 вхідний №10/746 від 25.03.2015 щодо 
укладання договору сервітуту. 

Інформує: Горбатюк І.І., Єлєніч М.О. 
15. Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 

від 30.03.2015 №460 щодо виділення в оренду частини земельної ділянки що 
знаходиться на території обласної клінічної лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 137, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 



Інформує: Єлєніч М.О.  
16. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 

від 07.04.2015 №517 щодо виділення в оренду частини земельної ділянки 
площею 30 кв.м. що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 

Інформує: Єлєніч М.О. 
17. Про підсумки огляду-конкурсу на краще утримання об'єктів 

нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 
2014 році. 

Інформує: Бардюк І.В. 
18. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення світлового колодязя 
на першому поверсі будівлі літ А) площею 2 кв.м. за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В. 
19. Про розгляд звернення орендаря Пістружак І.А. щодо внесення змін 

в договір оренди нерухомого майна від 25.03.2015 №7/15 в частині зміни 
профілю використання орендованого майна. 

Інформує: Бардюк І.В. 
20. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Герман М.І. 
 
При формуванні порядку денного засідання постійної комісії була внесена 

пропозиція депутата Чернівецької обласної ради Юлика С.Д. створити 
тимчасову депутатську комісію для перевірки ОКП "Буковина-Фарм" до складу 
якої включити депутатів-членів постійної комісії: Юлика С.Д., Вдовічена А.М., 
Гоян О.А., представників управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради, представників Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації, представників ОКП "Буковина-Фарм".  

Про результати перевірки доповісти на черговому засіданні постійної 
комісії з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви директора Петричанського психоневрологічного 
будинку інтернату Пластуна В.В. щодо звільнення його з займаної посади. 
Виступили: Пасічник Н.В. 

Вирішили:  



1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 
посади директора Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату 
Пластуна Василя Володимировича за власним бажанням, згідно поданої заяви. 

2. Взяти до відома, що виконання обов'язків директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату покладено на заступника директора із 
штату установи. 

3. З метою забезпечення постійного управління установою Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації у встановлені терміни 
внести пропозиції обласній раді щодо заміщення вакантної посади директора 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІI. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення 

Чернівецької облдержадміністрації клопотання щодо призначення Левицького 
Іллі Івановича тимчасово виконуючим обов’язки директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 
Виступили: Пасічник Н.В., Левицький І.І., Гоян О.А., Юлик С.Д., 
Шилепницький І.О. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Гоян О.А. зняти з розгляду дане питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації погодження щодо звільнення Ілінської Г.Т. з посади 
тимчасово виконуючої обов’язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 
Виступили: Курик О.В., Левчук І.Ю. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 
посади тимчасово виконуючу обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я 
області" Ілінську Галину Терентіївну за власним бажанням, згідно поданої 
заяви. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

 



ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації подання щодо призначення Леонець С.І. тимчасово 
виконуючою обов’язки начальника ОКУ "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 
Виступили: Курик О.В., Левчук І.Ю., Леонець С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Леонець 
Світлану Іванівну тимчасово виконуючою обов'язки начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд заяви директора обласної комунальної установи "Обласна 

науково-медична бібліотека" Кужильної О.П. щодо її звільнення з займаної 
посади та її повторної заяви щодо призначення тимчасово виконуючою 
обов’язки директора зазначеної установи. 
Виступили: Курик О.В., Левчук І.Ю., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити 
Кужильну Олену Петрівну з посади директора ОКУ "Обласна науково-медична 
бібліотека"  за згодою сторін, згідно поданої заяви.  

2. З метою забезпечення постійного управління установою 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у встановлені терміни 
внести пропозиції обласній раді щодо заміщення вакантної посади директора 
ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр служби крові" Мігайчука В.М. щодо звільнення з займаної 
посади та його повторної заяви щодо призначення тимчасово виконуючого 
обов’язки головного лікаря зазначеної установи. 
Виступили: Курик О.В., Левчук І.Ю., Шилепницький І.О., Юлик С.Д., Мігайчук 
М.М. 

Вирішили:  



1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" 
Мігайчуком В.М. шляхом укладання з ним контракту на 1 рік.  

2. Зобов'язати Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 
підготувати відповідного спеціаліста на заміщення посади головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові". 

3. Доручити Мігайчуку В.М. вжити заходів щодо розвитку та 
матеріально-технічного забезпечення відділу виробництва препаратів крові (м. 
Хотин), створення необхідних умов для його функціонування щодо 
професійної діяльності. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря ОКМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка В.Д. 
Виступили: Курик О.В., Левчук І.Ю., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати голові обласної ради делегувати Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації право притягнення головного лікаря ОКМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка 
Василя Дмитровича до дисциплінарної відповідальності своїм наказом. 

2. Звернути увагу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на 
неналежну підготовку документів, що подаються на розгляд постійної комісії 
обласної ради. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення депутата обласної ради VI скликання Салагора 

М.М. №31/728 від 24.03.2015 щодо звернення з листом до ВРУ та КМУ про 
перепрофілювання санаторію "Брусниця" під "Оздоровчий – реабілітаційний 
медичний заклад для учасників АТО" та передачу його в оперативне управління 
Міністерства внутрішніх справ України. 
Виступили: Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. Смотр О.А., Шевчук І.В. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання та рекомендувати 
Чернівецькій обласній державній адміністрації надати пропозиції щодо 
функціонування та вдосконалення роботи Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця". 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 



IX. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

від 17.04.2015 №166 щодо спрямування 50% від суми викупу орендарем ФОП 
Чоботарем В.І. нерухомого майна 22/100 частки будівлі міні-пекарні літ. Л-Л-Л 
площею 245,1 кв.м. розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 
2, на проведення капітального ремонту будівель лікарні. 
Виступили: Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький І.О., Курик О.В. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеної Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 

пропозиції щодо відміни конкурсу на заміщення посади директора КЗ "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області". 
Виступили: Шилепницький І.О. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд протокольного рішення 31-ї сесії обласної ради VI скликання 

№21/31 від 02.04.2015 "Про направлення на доопрацювання проекту рішення 
"Про реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого 
закладу "Перлина гір" шляхом приєднання до комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді" 
Виступили: Шилепницький І.О., Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім 

Нас" в Чернівецькій області від 13.03.2015 №13/03/1115 щодо передачі їм в 
користування одного з таборів області. 
Виступили: Палійчук О.М. 

Вирішили:  



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи, інформацію директора Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної Палійчук О.М., вважати недоцільною 
передачу в користування всеукраїнській громадській організації "Ніхто крім 
Нас" одного з таборів області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Вижницької районної ради від 30.03.2015 №02-

30/95 щодо передачі приміщення Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ ступенів ім. 
Н. Яремчука для розміщення та функціонування Вижницького краєзнавчого 
музею. 
Виступили: Герман М.І., Шевчук І.В. 

Вирішили:  

1. Підтримати висновок від 19.03.2015 року.  
2. Рішення постійної комісії з питань приватизації та управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 
19.03.2015 «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» направити Вижницькій районній 
раді. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації внести зміни до статуту комунального закладу 
"Вижницька загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" та 
надати статус Вижницькому краєзнавчому музею, як структурного підрозділу 
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н. Яремчука". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького міського товариства інвалідів війни 

в Афганістані від 23.02.2015 вхідний №10/746 від 25.03.2015 щодо укладання 
договору сервітуту. 
Виступили: Горбатюк І.І., Єлєніч М.О., Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький 
І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. Замінити в назві та тексті проекту рішення "Про надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобі" слова: "Про надання дозволу" на слова "Про 
надання згоди", слова "для проїзду на транспортному засобі" на слова "для 
пішохідного проходу". 

3. Текст рішення викласти в наступній редакції: 
"Надати згоду директору комунального закладу "Чернівецький обласний 

кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. на укладання з Чернівецьким 
міським товариством інвалідів війни в Афганістані договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 0,0835 га, за адресою: м. Чернівці, 
вул. Героїв Майдану, 230, для обслуговування пішохідного проходу (в межах 
визначених чинним законодавством), терміном на 3 роки, з можливим 
подальшим продовженням". 

4. Рекомендувати директору комунального закладу "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. вирішити питання 
надання згоди на укладання договору сервітуту для пішохідного проходу до 
чергового пленарного засідання сесії обласної ради. 

5. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Гайничеру М.І. 
запропонувати сесії обласної ради повернутися до розгляду даного питання на 
черговому пленарному засіданні обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від 

30.03.2015 №460 щодо виділення в оренду частини земельної ділянки що 
знаходиться на території обласної клінічної лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 137, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 
Виступили: Єлєніч М.О., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним виділення в оренду частини земельної ділянки, 

що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137, 
для розміщення пересувного пункту швидкого харчування без товарів 
підакцизної групи. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" від 

07.04.2015 №517 щодо виділення в оренду частини земельної ділянки площею 



30 кв.м. що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, вул. 
Фастівська, 2, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування без 
товарів підакцизної групи. 
Виступили: Єлєніч М.О., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним виділення в оренду частини земельної ділянки 

площею 30 кв.м. що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про підсумки огляду-конкурсу на краще утримання об'єктів нерухомості 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2014 році. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про підсумки огляду-
конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2014 році" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в 

оренду нерухомого майна (частини приміщення світлового колодязя на 
першому поверсі будівлі літ А) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 
в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Відмовити у передачі в оренду вищезазначеного нерухомого майна. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря Пістружак І.А. щодо внесення змін в 

договір оренди нерухомого майна від 25.03.2015 №7/15 в частині зміни профілю 
використання орендованого майна. 
Виступили: Бардюк І.В. 



Вирішили:  

Погодити внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 25.03.2015 
№7/15 за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. Чернівцях в частині зміни 
профілю використання орендованого майна під торгівлю непродовольчими 
товарами із відповідним перерахунком орендної плати. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

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

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу: 

1.1. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер": 

1.1.1. Пожарний резервуар, 1968 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10300006, балансовою вартістю 14465,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Рентгенапарат РУМ-13, 1967 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470234, балансовою вартістю 12838,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Холодильник "Гібсон", 1994 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490333, балансовою вартістю 16831,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.4. Вимірювач доз МДМД-1, 1977 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10430242, балансовою вартістю 5614,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.1.5. Апарат для штучної вентиляції РО-6, 1981 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440153, балансовою вартістю 7718,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Апарат для штучної вентиляції РО-6, 1980 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440152, балансовою вартістю 7718,00 грн., 
із нарахованим повним зносом. 

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

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
Петричанського психоневрологічного 
будинку інтернату Пластуна В.В. щодо 
звільнення його з займаної посади 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату Пластуна Василя Володимировича 
від 23.03.2015р. щодо звільнення його з займаної посади за власним 
бажанням, враховуючи надане Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації клопотання від 17.03.2015р. № 1358 щодо не 
укладання контракту з Пластуном В.В., термін дії якого закінчується 
29.04.2015р., 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 беручи до уваги  висновок 
постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 
19.03.2015р. комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з 

займаної посади директора Петричанського психоневрологічного будинку-
інтернату Пластуна Василя Володимировича за власним бажанням, згідно 
поданої заяви. 

2. Взяти до відома, що виконання обов'язків директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату покладено на заступника директора 
із штату установи. 

3. З метою забезпечення постійного управління установою 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у 
встановлені терміни внести пропозиції обласній раді щодо заміщення 
вакантної посади директора Петричанського психоневрологічного будинку-
інтернату. 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 

23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 
 

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 

Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 

Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Пасічник Н.В. – заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Чернівецької обласної державної адміністрації; 
 

IІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення 

Чернівецької облдержадміністрації клопотання щодо призначення Левицького 
Іллі Івановича тимчасово виконуючим обов’язки директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 

Виступили: Пасічник Н.В., Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Гоян О.А. зняти з розгляду дане питання. 

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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Департаментом 
охорони здоров'я Чернівецької 
облдержадміністрації погодження щодо 
звільнення тимчасово виконуючої 
обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності 
закладів охорони здоров'я області" 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючої обов'язки 
начальника обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області" 
Ілінської Г.Т. щодо звільнення її з займаної посади за власним бажанням, 
враховуючи надане Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
погодження на її звільнення від 30.03.2015р. № 01.3/1089 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 тимчасово виконуючу обов'язки начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони 
здоров'я області" Ілінську Галину Терентіївну за власним бажанням, згідно 
поданої заяви. 
 
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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Департаментом 
охорони здоров'я облдержадміністрації 
подання щодо призначення Леонець С.І. 
тимчасово виконуючою обов'язки 
начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони 
здоров'я області"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Леонець Світлани Іванівни від 

30.03.2015р. щодо призначення її тимчасово виконуючою обов'язки 
начальника ОКУ "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу 
діяльності закладів охорони здоров'я області", враховуючи надане 
Департаментом охорони здоров'я та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації клопотання на її призначення від 03.04.2015р.              
№ 01.3/1181 та керуючись Положенням про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної 
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

ВИРІШИЛА: 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Леонець 

Світлану Іванівну тимчасово виконуючою обов'язки начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

 
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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд заяви директора обласної 
комунальної установи "Обласна 
науково-медична бібліотека" 
Кужильної О.П. щодо її звільнення з 
займаної посади та її повторної заяви 
щодо призначення тимчасово 
виконуючою обов'язки директора 
зазначеної установи 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора ОКУ "Обласна науково-

медична бібліотека" Кужильної Олени Петрівни щодо звільнення її з 
займаної посади за згодою сторін від 06.04.2015р., надане Департаментом 
охорони здоров'я облдержадміністрації погодження на її звільнення від 
08.04.2015р. № 01.3/1234, враховуючи повторну заяву Кужильної О.П. щодо 
призначення її тимчасово виконуючою обов'язки директора ОКУ "Обласна 
науково-медична бібліотека" від 06.04.2015р., а також надане Департаментом 
охорони здоров'я облдержадміністрації подання щодо її призначення на 
вказану посаду на період до призначення обласною радою керівника 
зазначеної установи 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. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити 

Кужильну Олену Петрівну з посади директора ОКУ "Обласна науково-
медична бібліотека"  за згодою сторін, згідно поданої заяви.  

2. З метою забезпечення постійного управління установою 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у встановлені терміни 
внести пропозиції обласній раді щодо заміщення вакантної посади директора 
ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека". 
 
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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд заяви головного лікаря 
комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові" 
Мігайчука В.М.  

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря КУ "Чернівецький 
обласний центр служби крові" Мігайчука Василя Михайловича щодо його 
звільнення з займаної посади за згодою сторін від 20.04.2015р., надане 
Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації погодження на його 
звільнення від 21.04.2015р. № 01.3/1404, враховуючи повторну заяву 
Мігайчука В.М.. щодо його призначення тимчасово виконуючим обов'язки 
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" від 
20.04.2015р., а також надане Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації подання щодо його призначення тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря зазначеної установи 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. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити 

трудові відносини з головним лікарем КУ "Чернівецький обласний центр 
служби крові" Мігайчуком В.М. шляхом укладання з ним контракту на 1 рік.  

2. Зобов'язати Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 
підготувати відповідного спеціаліста на заміщення посади головного лікаря 
КУ "Чернівецький обласний центр служби крові". 

3. Доручити Мігайчуку В.М. вжити заходів щодо розвитку та 
матеріально-технічного забезпечення відділу виробництва препаратів крові 
(м. Хотин), створення необхідних умов для його функціонування щодо 
професійної діяльності. 

 
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 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд подання Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації щодо 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності головного лікаря ОКМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" Ковалюка В.Д. 

 

 
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації від 25.03.2015р. № 01.3/1043 щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності головного лікаря обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Ковалюка Василя Дмитровича, взявши до уваги довідку комісійної 
перевірки діяльності зазначеного закладу у вечірній час 12.03.2015р. та у 
відповідності до пункту 4.4. Положення про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних 
громад сіл,селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної 
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати голові обласної ради делегувати Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації право притягнення головного лікаря 
ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
Ковалюка Василя Дмитровича до дисциплінарної відповідальності своїм 
наказом. 

2. Звернути увагу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
на неналежну підготовку документів, що подаються на розгляд постійної 
комісії обласної ради. 
 

 
Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Курик О.В. – начальник відділу роботи з персоналом, освіти, науки та контролю 
за документообігом управління організаційно-ресурсного забезпечення 
Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації; 
Левчук І.Ю. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу роботи з персоналом, 
освіти, науки та контролю за документообігом управління організаційно-
ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації. 
 
VIІІ. Слухали: 

Про розгляд звернення депутата обласної ради VI скликання Салагора М.М. 
№31/728 від 24.03.2015 щодо звернення з листом до ВРУ та КМУ про 
перепрофілювання санаторію "Брусниця" під "Оздоровчий – реабілітаційний 
медичний заклад для учасників АТО" та передачу його в оперативне управління 
Міністерства внутрішніх справ України. 

Виступили: Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. Смотр О.А., Шевчук І.В. 



При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання та рекомендувати 
Чернівецькій обласній державній адміністрації надати пропозиції щодо 
функціонування та вдосконалення роботи Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця". 

Результат голосування: одностайно - "за". 

 

Голова постійної комісії                                                                               О.Смотр 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                              О.Гоян 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Курик О.В. – начальник відділу роботи з персоналом, освіти, науки та контролю 
за документообігом управління організаційно-ресурсного забезпечення 
Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації; 
Левчук І.Ю. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу роботи з персоналом, 
освіти, науки та контролю за документообігом управління організаційно-
ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації. 
 
IХ. Слухали: 

Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 
від 17.04.2015 №166 щодо спрямування 50% від суми викупу орендарем ФОП 
Чоботарем В.І. нерухомого майна 22/100 частки будівлі міні-пекарні літ. Л-Л-Л 
площею 245,1 кв.м. розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 
2, на проведення капітального ремонту будівель лікарні. 

Виступили: Гоян О.А., Юлик С.Д., Шилепницький І.О., Курик О.В. 



При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

 

Голова постійної комісії                                                                               О.Смотр 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                              О.Гоян 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 

23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 

Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 

Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 

Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
 
Х. Слухали: 

Про розгляд внесеної Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
пропозиції щодо відміни конкурсу на заміщення посади директора КЗ "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області". 

Виступили: Шилепницький І.О. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

Голова постійної комісії                                                                               О.Смотр 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                              О.Гоян 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 

23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 
 

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 

Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 

Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 

Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
ХІ. Слухали: 

Про розгляд протокольного рішення 31-ї сесії обласної ради VI скликання 
№21/31 від 02.04.2015 "Про направлення на доопрацювання проекту рішення 
"Про реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
"Перлина гір" шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" 

Виступили: Шилепницький І.О., Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Шилепницького І.О. зняти з розгляду дане питання. 

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 
 

23 квітня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто крім 
Нас" в Чернівецькій області від 
13.03.2015 №13/03/1115 щодо передачі їм 
в користування одного з таборів області 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення всеукраїнської громадської 
організації "Ніхто крім Нас" в Чернівецькій області від 13.03.2015 
№13/03/1115 щодо передачі їм в користування одного з таборів області, 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи, інформацію директора Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної Палійчук О.М., вважати недоцільною 
передачу в користування всеукраїнській громадській організації "Ніхто крім 
Нас" одного з таборів області. 
 
 
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 
 

23 квітня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Вижницької 
районної ради від 30.03.2015 №02-
30/95 щодо передачі приміщення 
Вижницької ЗОШ–інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н. Яремчука для 
розміщення та функціонування 
Вижницького краєзнавчого музею  

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Вижницької районної ради від 
30.03.2015 №02-30/95 щодо передачі приміщення Вижницької ЗОШ–інтернат 
І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука для розміщення та функціонування 
Вижницького краєзнавчого музею та враховуючи, що питання з якого 
звернулась Вижницька районна рада було розглянуто 19.03.2015 на засіданні 
постійної комісії з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати висновок від 19.03.2015 року.  
2. Рішення постійної комісії з питань приватизації та управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
від 19.03.2015 «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» направити 
Вижницькій районній раді. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації внести зміни до статуту комунального закладу 
"Вижницька загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" 



та надати статус Вижницькому краєзнавчому музею, як структурного 
підрозділу комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа–
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука". 

 
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 
 

23 квітня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Чернівецького 
міського товариства інвалідів війни в 
Афганістані від 23.02.2015 вхідний 
№10/746 від 25.03.2015 щодо укладання 
договору сервітуту 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького міського 
товариства інвалідів війни в Афганістані від 23.02.2015 вхідний №10/746 від 
25.03.2015 щодо укладання договору сервітуту, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Замінити в назві та тексті проекту рішення "Про надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобі" слова: "Про надання дозволу" на слова 
"Про надання згоди", слова "для проїзду на транспортному засобі" на слова 
"для пішохідного проходу". 

3. Текст рішення викласти в наступній редакції: 
"Надати згоду директору комунального закладу "Чернівецький 

обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. на укладання з 
Чернівецьким міським товариством інвалідів війни в Афганістані договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,0835 га, за 
адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 230, для обслуговування 
пішохідного проходу (в межах визначених чинним законодавством), 
терміном на 3 роки, з можливим подальшим продовженням". 

4. Рекомендувати директору комунального закладу "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. вирішити питання 
надання згоди на укладання договору сервітуту для пішохідного проходу до 
чергового пленарного засідання сесії обласної ради. 



5. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Гайничеру М.І. 
запропонувати сесії обласної ради повернутися до розгляду даного питання 
на черговому пленарному засіданні 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 
 
23 квітня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
від 30.03.2015 №460 щодо виділення в 
оренду частини земельної ділянки що 
знаходиться на території обласної 
клінічної лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 137, для розміщення 
пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" від 30.03.2015 №460 щодо виділення в оренду частини 
земельної ділянки 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. Вважати недоцільним виділення в оренду частини земельної ділянки, 

що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
137, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування без товарів 
підакцизної групи. 
 
 
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 
 
23 квітня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" від 
07.04.2015 №517 щодо виділення в оренду 
частини земельної ділянки площею 30 
кв.м. що знаходиться на території лікарні 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 
2, для розміщення пересувного пункту 
швидкого харчування без товарів 
підакцизної групи 

 

 

Розглянувши та обговоривши Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" від 07.04.2015 №517 щодо виділення в оренду 
частини земельної ділянки площею 30 кв.м. що знаходиться на території 
лікарні 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. Вважати недоцільним виділення в оренду частини земельної ділянки 

площею 30 кв.м. що знаходиться на території лікарні за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для розміщення пересувного пункту швидкого харчування 
без товарів підакцизної групи. 
 
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 
 
23 квітня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про підсумки огляду-конкурсу 
на краще утримання об’єктів 
нерухомості спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області у 2014 році  

 

 
Розглянувши та обговоривши пропозиції конкурсної комісії обласної 

ради з проведення огляду-конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2014 
році, прийняті з урахуванням рішень колегій структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, відповідно до пункту 6.5. Регламенту 
Чернівецької обласної ради, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про підсумки огляду-

конкурсу на краще утримання об’єктів нерухомості спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2014 році" для розгляду на 
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 
23 квітня 2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунально-
го майна" щодо передачі в оренду нерухомого 
майна (частини приміщення світлового колодязя 
на першому поверсі будівлі літ А) площею 2 кв.м. 
за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 
 
 

Розглянувши звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо переда-
чі в оренду нерухомого майна (частини приміщення світлового колодязя на 
першому поверсі будівлі літ А) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 
в м. Чернівцях,  комісія 

ВИРІШИЛА: 
 
Відмовити у передачі в оренду вищезазначеного нерухомого майна. 
 
 

 
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 
23 квітня  2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря Пістружак І.А. 
щодо внесення змін в договір оренди нерухомо-
го майна від 25.03.2015 №7/15 в частині зміни 
профілю використання орендованого майна 
 
 

Розглянувши звернення орендаря Пістружак І.А. щодо внесення змін в 
договір оренди нерухомого майна від 25.03.2015 №7/15 за адресою: вул. Братів 
Руснаків, 11 в м. Чернівцях в частині зміни профілю використання орендовано-
го майна, враховуючи погодження балансоутримувача: обласного училища ми-
стецтв ім. С. Воробкевича, пункт 2.2. висновку постійної комісії від 03.11.2014, 
комісія 

ВИРІШИЛА: 
 
Погодити внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 

25.03.2015 №7/15 за адресою: вул. Братів Руснаків, 11 в м. Чернівцях в частині 
зміни профілю використання орендованого майна під торгівлю непродоволь-
чими товарами із відповідним перерахунком 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 
 
23 квітня 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. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер": 

1.1.1. Пожарний резервуар, 1968 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10300006, балансовою вартістю 14465,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Рентгенапарат РУМ-13, 1967 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10470234, балансовою вартістю 12838,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Холодильник "Гібсон", 1994 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10490333, балансовою вартістю 16831,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 



1.1.4. Вимірювач доз МДМД-1, 1977 року введений в експлуатацію, 
інвентарний номер 10430242, балансовою вартістю 5614,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Апарат для штучної вентиляції РО-6, 1981 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440153, балансовою вартістю 7718,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Апарат для штучної вентиляції РО-6, 1980 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10440152, балансовою вартістю 7718,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

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



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
23 квітня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д. 
 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Герман М.І.- заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату 
обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Курик О.В. – начальник відділу роботи з персоналом, освіти, науки та контролю 
за документообігом управління організаційно-ресурсного забезпечення 
Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації; 
Левчук І.Ю. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу роботи з персоналом, 
освіти, науки та контролю за документообігом управління організаційно-
ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації. 
 

При формуванні порядку денного засідання постійної комісії була внесена 
пропозиція депутата Чернівецької обласної ради Юлика С.Д. створити 
тимчасову депутатську комісію для перевірки ОКП "Буковина-Фарм" до складу 
якої включити депутатів-членів постійної комісії: Юлика С.Д., Вдовічена А.М., 
Гоян О.А., представників управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Чернівецької 



обласної ради, представників Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації, представників ОКП "Буковина-Фарм".  

Про результати перевірки доповісти на черговому засіданні постійної 
комісії з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                               О.Смотр 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                              О.Гоян 
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