
ПРОТОКОЛ № 62 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
11 червня 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., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., 
Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Смотр О.А. 
 
Запрошені: 
Гайничеру М.І. – голова Чернівецької обласної ради. 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Ванзуряк О.К. - начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту - начальник управління 
організації та розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Верига О.В. – директор Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації; 
Сащук М.М. – директор комунального вищого навчального закладу 
"Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету"; 
Єфтемій І.С. – директор комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету"; 
Кужильна О.П. – тимчасово виконуюча обов’язки директора обласної 
комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека"; 
Тирсіна І.Г. – тимчасово виконуюча обов’язки головного лікаря ОКУ "Дитячий 
санаторій "Щербинці"; 
Сандуляк В.Н. – головний лікар комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка"; 



Білянін Г.І. – директор комунального закладу "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області"; 
Кирилюк М.В. – директор комунального закладу "Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа–інтернат"; 
Савчук О.О. – директор комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1"; 
Коновалова Г.М. – директор комунального закладу "Чернівецький обласний 
центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді"; 
Богатирець О.В. – тимчасово виконуюча обов’язки начальника комунальної 
установи "Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту 
установ соціального захисту населення області" 
Харина М.Я. – тимчасово виконуючий обов’язки директора Нижньо-
Станівецького психоневрологічного будинку-інтернату; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Олар Ю.В. – тимчасово виконуючий обов'язки директора "Петричанського 
психоневрологічного будинку інтернату"; 
Ткач Є.В. – керівник громадської організації "Товариство науковців та 
інтелектуальної молоді". 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання 

претендента на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
"Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету". 

Інформує: Ванзуряк О.К., Сащук М.М. 
2. Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання 

претендента на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету". 

Інформує: Ванзуряк О.К., Єфтемій І.С. 
3. Про призначення Кужильної О.П. тимчасово виконуючою 

обов’язки директора обласної комунальної установи "Обласна науково-медична 
бібліотека". 

Інформує: Андрієць О.А., Кужильна О.П. 
4. Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Дитячий санаторій 

"Щербинці" Тирсіної І.Г. щодо її звільнення з займаної посади та повторної 
заяви щодо призначення її тимчасово виконуючою обов’язки головного лікаря 
зазначеної установи. 

Інформує: Андрієць О.А., Тирсіна І.Г. 



5. Про розгляд листів Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації №02.1/1502 від 29.04.2015 та №01.2/1693 від 
15.05.2015 щодо можливості приєднання обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці" до інших установ охорони здоров'я області. 

Інформує: Андрієць О.А., Ванзуряк О.К. 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка". 

Інформує: Андрієць О.А., Сандуляк В.Н. 
7. Про розгляд звернення трудового колективу комунального закладу 

"Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" №Кол-66 
від 28.05.2015 щодо здійснення процедури призначення керівника закладу. 

Інформує: Представники трудового колективу, Єлєніч М.О. 
8. Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання 

претендента на посаду директора комунального закладу "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області". 

Інформує: Ванзуряк О.К., Білянін Г.І. 
9. Про розгляд звернення трудового колективу комунального закладу 

"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" №Кол-61 від 
20.05.2015 щодо припинення натиску на директора та колектив школи з боку 
директора Департаменту освіти і науки Палійчук О.М. 

Інформує: Представники трудового колективу, Палійчук О.М. 
10. Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації клопотання про звільнення Кирилюк М.В. з посади 
директора Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. 

Інформує: Палійчук О.М., Кирилюк М.В. 
11. Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації клопотання про призначення Савчук О.О. на посаду 
директора комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1". 

Інформує: Палійчук О.М., Савчук О.О. 
12. Про розгляд резолюції круглого столу Асоціації працівників 

туристичної сфери Чернівецької області "Туристична Буковина" на тему 
"Проблеми розвитку туризму на Буковині та шляхи їх вирішення". 

Інформує:  Палійчук О.М., Ванзуряк О.К. 
13. Про розгляд звернення комунального закладу "Чернівецький 

обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від 
25.05.2015 №146 щодо передачі їм на баланс комунального обласного 
позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір". 

Інформує: Палійчук О.М., Коновалова Г.М. 



14. Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації подання щодо призначення Богатирець О.В. 
тимчасово виконуючою обов’язки начальника комунальної установи "Група 
моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального 
захисту населення області". 

Інформує: Верига О.В., Богатирець О.В. 
15. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

подання щодо призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду 
начальника комунальної установи "Група моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області". 

Інформує: Верига О.В., Богатирець О.В. 
16. Про розгляд подання Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
тимчасово виконуючого обов’язки директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату Харини Миколи Ярославовича. 

Інформує: Верига О.В., Харина М.Я. 
17. 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. 
18. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 

№01.38/18-893 від 29.04.2015 щодо прийняття з державної у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області спортивних 
організацій: "Чернівецьку обласну школу вищої спортивної майстерності", 
"Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", 
"Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт", "Чернівецьку обласну дитячо-юнацьку школу "Буревісник". 

Інформує: Ванзуряк О.К., Вітовський Б.І. 
19. Про розгляд протокольного рішення 31-ї сесії обласної ради VI 

скликання від 26.05.2015 №23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування 
на сесіях обласної ради". 

Інформує: Смотр О.А. 
20. Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок 

№01-14/73 від 05.05.2015 щодо передачі у власність Чернівецької обласної ради 
приміщень профспілкових курсів за адресою: м. Чернівці, Проспект 
Незалежності, 98, та передачу у власність облпрофради будівлі за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кафедральна, 2. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
21. Про використання окремого нерухомого майна (приміщень) 

адміністративної будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Інформує: Ванзуряк О.К. 



22. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення сьомого 
поверху) площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
23. Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 

щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення корпусу №5 літ 
Л) площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
24. Про розгляд звернення орендаря Лапицького А.І. щодо внесення 

змін в договір оренди нерухомого майна від 14.02.2014 №5/14 в частині зміни 
профілю використання орендованого майна. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
25. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Ванзуряк О.К. 
26. Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту 

населення облдержадміністрації подання щодо призначення Олара Ю.В. 
тимчасово виконуючим обов'язки директора "Петричанського 
психоневрологічного будинку інтернату". 

Інформує: Верига О.В., Олар Ю.В. 
27. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року". 

Інформує: Ткач Є.В. 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання претендента 
на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
"Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету". 
Виступили: Ванзуряк О.К., Сащук М.М. 

Вирішили:  

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради продовжувати 
трудові відносини з директорами комунальних вищих навчальних закладів, 
відносно яких обласною радою вже приймалися рішення щодо їх призначення 
на посади керівників цих закладів,   рекомендувати голові обласної ради 
продовжити трудові відносини з Сащуком Миколою Миколайовичем шляхом 
укладання контракту на новий строк. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 



ІI. Слухали: 
Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання претендента 

на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету". 
Виступили: Ванзуряк О.К., Єфтемій І.С. 

Вирішили:  

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради продовжувати 
трудові відносини з директорами комунальних вищих навчальних закладів, 
відносно яких обласною радою вже приймалися рішення щодо їх призначення 
на посади керівників цих закладів,   рекомендувати голові обласної ради 
продовжити трудові відносини з Єфтемієм Іллею Сергійовичем шляхом 
укладання контракту на новий строк. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про призначення Кужильної О.П. тимчасово виконуючою обов’язки 

директора обласної комунальної установи "Обласна науково-медична 
бібліотека". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Кужильна О.П. 

Вирішили:  

1. З метою забезпечення постійного управління установою рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради призначити Кужильну Олену Петрівну 
тимчасово виконуючою обов'язки директора обласної комунальної установи 
"Обласна науково-медична бібліотека" на умовах строкового трудового 
договору.  

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації розглянути у встановленому порядку питання щодо 
призначення Кужильної О.П. директором обласної комунальної установи 
"Обласна науково-медична бібліотека" терміном на 3 роки. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" 

Тирсіної І.Г. щодо її звільнення з займаної посади та повторної заяви щодо 
призначення її тимчасово виконуючою обов’язки головного лікаря зазначеної 
установи. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Тирсіна І.Г. 



Вирішили:  

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити Тирсіну 
Іраїду Григорівну з посади головного лікаря  "Дитячий санаторій "Щербинці" 
за згодою сторін, згідно поданої заяви, з 17.06.2015р. 

2. З метою забезпечення постійного управління установою, призначити 
Тирсіну Іраїду Григорівну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" на умовах строкового трудового 
договору, на період до призначення обласною радою керівника зазначеної 
установи. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд листів Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 

державної адміністрації №02.1/1502 від 29.04.2015 та №01.2/1693 від 15.05.2015 
щодо можливості приєднання обласної комунальної установи "Дитячий 
санаторій "Щербинці" до інших установ охорони здоров'я області. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради направити проект рішення "Про 

ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" на 
доопрацювання. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати пропозиції щодо подальшого розвитку та 
функціонування обласної комунальної установи "Дитячий санаторій 
"Щербинці". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про створення комунального 
підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом 
реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Сандуляк В.Н. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати сесії обласної ради направити проект рішення "Про 
створення комунального підприємства "Чернівецький обласний 
стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 



"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" на 
доопрацювання. 

2. Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної 
адміністрації подавати матеріали на розгляд постійної комісії у відповідності до 
регламенту Чернівецької обласної ради. 

3. Створити тимчасову депутатську комісію для перевірки фінансово-
господарської діяльності комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка" до складу якої включити: 
Харабару М.Д. – голова комісії, Вдовічена А.М., Гоян О.А. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення трудового колективу комунального закладу 

"Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" №Кол-66 
від 28.05.2015 щодо здійснення процедури призначення керівника закладу. 
Виступили: Представники трудового колективу. 

Вирішили:  

Звернення трудового колективу комунального закладу "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" взяти до відома. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання претендента 

на посаду директора комунального закладу "Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області". 
Виступили: Ванзуряк О.К., Палійчук О.М., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук 
І.В., Шилепницький І.О., Юлик С.Д., Вдовічен А.М., Гоян О.А., представники 
трудового колективу. 

Вирішили:  

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради продовжувати 
трудові відносини з директорами комунальних вищих навчальних закладів, 
відносно яких обласною радою вже приймалися рішення щодо їх призначення 
на посади керівників цих закладів, рекомендувати голові обласної ради 
продовжити трудові відносини з Біляніним Григорієм Івановичем шляхом 
укладання контракту на новий строк. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 
 



IX. Слухали: 
Про розгляд звернення трудового колективу комунального закладу 

"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" №Кол-61 від 
20.05.2015 щодо припинення натиску на директора та колектив школи з боку 
директора Департаменту освіти і науки Палійчук О.М. 
Виступили: Представники трудового колективу, Палійчук О.М. 

Вирішили:  

Звернення трудового колективу комунального закладу "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" №Кол-61 від 20.05.2015 взяти до 
відома. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

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

клопотання про звільнення Кирилюк М.В. з посади директора Карапчівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. 
Виступили: Палійчук О.М., Кирилюк М.В. 

Вирішили:  

Повернутися до розгляду даного питання, після проходження директором 
Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат переатестації. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 

клопотання про призначення Савчук О.О. на посаду директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу "Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр №1". 
Виступили: Палійчук О.М., Савчук О.О. 

Вирішили:  

Погодитись з клопотанням, наданим Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, щодо призначення Савчук Олени Орестівни на посаду 
директора комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" та 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради зазначене призначення 
погодити. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 



XIІ. Слухали: 
Про розгляд резолюції круглого столу Асоціації працівників туристичної 

сфери Чернівецької області "Туристична Буковина" на тему "Проблеми 
розвитку туризму на Буковині та шляхи їх вирішення". 
Виступили: Палійчук О.М., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Резолюцію круглого столу Асоціації працівників туристичної сфери 
Чернівецької області "Туристична Буковина" на тему "Проблеми розвитку 
туризму на Буковині та шляхи їх вирішення" взяти до відома. 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" для розгляду сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунального закладу "Чернівецький обласний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від 25.05.2015 
№146 щодо передачі їм на баланс комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Перлина гір". 
Виступили: Палійчук О.М., Коновалова Г.М. 

Вирішили:  

1. Звернення комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від 25.05.2015 №146 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" для розгляду сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації подання щодо призначення Богатирець О.В. тимчасово 
виконуючою обов’язки начальника комунальної установи "Група моніторингу, 



господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області". 
Виступили: Верига О.В., Богатирець О.В, Харабара М.Д., Маніліч В.М. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити 
Богатирець Оксану Вікторівну тимчасово виконуючою обов'язки начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, господарського обслуговування та 
аудиту установ соціального захисту населення області" на умовах строкового 
трудового договору на строк до призначення керівника зазначеної установи 
рішенням сесії обласної ради.  

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестицій (Березовський М.М.) вивчити питання доцільності 
функціонування комунальної установи "Група моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" та 
аналогічних груп створених при Департаментах Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо 

призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника комунальної 
установи "Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту 
установ соціального захисту населення області". 
Виступили: Верига О.В., Богатирець О.В. 

Вирішили:  

Повернутися до розгляду даного питання після дослідження ситуації щодо 
доцільності функціонування комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області". 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд подання Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
тимчасово виконуючого обов’язки директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату Харини Миколи Ярославовича. 
Виступили: Верига О.В., Харина М.Я. 

Вирішили:  



1. Враховуючи результати виїзної документальної перевірки окремих 
питань діяльності Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату попередити тимчасово виконуючого обов'язки директора зазначеного 
будинку-інтернату Харину Миколу Ярославовича щодо неухильного виконання 
вказівок та розпоряджень Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації та обласної ради з дотриманням вимог чинного 
законодавства. 

2. З метою надання практичної допомоги закладам соціального захисту 
населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
взяти на контроль питання щодо укладання угод із суб'єктами господарювання 
на постачання продуктів харчування із дотриманням вимог чинного 
законодавства. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XVIІ. Слухали: 
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 сесії обласної ради викласти в новій редакції додаток №4 
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" 
на 2013-2015 роки. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації 

№01.38/18-893 від 29.04.2015 щодо прийняття з державної у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області спортивних 
організацій: "Чернівецьку обласну школу вищої спортивної майстерності", 
"Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", 
"Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт", "Чернівецьку обласну дитячо-юнацьку школу "Буревісник". 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Дане питання залишити без розгляду, враховуючи відсутність 
матеріалів, які обґрунтовують доцільність передачі спортивних організацій з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області.  



2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати розгорнуту інформацію щодо діяльності 
вищезазначених спортивних організацій, їх штатної структури, наявності 
рухомого та нерухомого майна, обґрунтувати доцільність утримання даних 
організацій за рахунок обласного бюджету. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

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

від 26.05.2015 №23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях 
обласної ради". 
Виступили: Шевчук І.В. 

Вирішили:  

Протокольне рішення 31-ї сесії обласної ради VI скликання від 26.05.2015 
№23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради" 
взяти до відома. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок №01-14/73 

від 05.05.2015 щодо передачі у власність Чернівецької обласної ради приміщень 
профспілкових курсів за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 98, та 
передачу у власність облпрофради будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кафедральна, 2. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Враховуючи, роз’яснення Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації від 05.12.2014 №02.1/1443 та те, що на даний час у вище 
зазначеному приміщенні знаходиться КМУ «Чернівецька обласна дитяча 
клінічна лікарня №2», а також те що рішенням 8-ї сесії обласної ради ХХІІІ 
скликання від 18.08.1999р. № 71-8/99 Чернівецькій обласній раді профспілок 
передано в безоплатне користування приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кафедральна, 2,  площею 1575,9 кв.м., залишити звернення без розгляду. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XXІ. Слухали: 
Про використання окремого нерухомого майна (приміщень) 

адміністративної будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 



Вирішили:  

1. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах Спільному 
Проекту Європейського Союзу та  Програми розвитку Організації Об′єднаних 
Націй "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" окремого нерухомого 
майна (приміщення 2-76; кабінет № 254) площею 30,8 кв.м. за адресою: вул. 
Грушевського, 1 в м. Чернівцях для розміщення обласного ресурсного центру 
розвитку громад на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у 
розмірі 1 грн. 

2. Виключити з переліку приміщень, переданих в позичку (безоплатне 
користування) Головному територіальному управлінню юстиції у Чернівецькій 
області приміщення каб. № 254 (2-76) площею 30,8 кв.м. за адресою: вул. 
Грушевського, 1 в м. Чернівцях.  

2.1. Доповнити перелік приміщень, переданих в позичку (безоплатне 
користування) Головному територіальному управлінню юстиції у Чернівецькій 
області приміщення каб. № 242 (2-58) площею 17,7 кв.м.; каб. № 416 (4-35) 
площею 19,7 кв.м. за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях.  

3. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення сьомого поверху) 
площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення сьомого поверху будівлі літ А) площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

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

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

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не 
зараховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 

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

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

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



3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати за 1 кв.м. орендованої площі. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 
році, зазначеним нерухомим майном. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення корпусу №5 літ Л) 
площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення корпусу №5 літ Л) площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в 
м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного об'єкту з 

продажу продовольчих товарів швидкого харчування (без підакцизної групи); 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з 

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

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не 
зараховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 

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

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

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

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати за 1 кв.м. орендованої площі. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 
році, зазначеним нерухомим майном. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря Лапицького А.І. щодо внесення змін в 

договір оренди нерухомого майна від 14.02.2014 №5/14 в частині зміни профілю 
використання орендованого майна. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 



Вирішили:  

Погодити внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 14.02.2014 
№5/14 за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях в частині зміни 
профілю використання орендованого майна під розміщення буфету      (16 кв.м.) 
та торгівельного об'єкту (кіоску) з продажу спортивного інвентарю  (9 кв.м.) із 
відповідним перерахунком орендної плати. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 

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

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

Вирішили:  

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

1.1. Комунального обласного позашкільного навчального закладу 
"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді": 

1.1.1. Ксерокс Canon HP-6317, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10490036, балансовою вартістю 6335,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:  
1.2.1. Трактор МТЗ-80, 1989 року випуску, заводський номер 661679, 

номер заднього мосту 58523, інвентарний номер 10510009, балансовою 
вартістю 16354,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Трактор гусеничний ДТ-75, 1986 року випуску, заводський номер 
390214, інвентарний номер 10510002, балансовою вартістю 25126,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.3. Причеп 2ПТС-4а, 1988 року випуску, заводський номер 390214, 
інвентарний номер 10510004, балансовою вартістю 3091,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

1.2.4. Причеп ПСЕ-12,5, 1997 року випуску, заводський номер 071265, 
інвентарний номер 10510012, балансовою вартістю 11480,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Котел паровий "НІСТУ-5", 2003 року випуску, інвентарний номер 
10420130, балансовою вартістю 6663,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Котел паровий "НІСТУ-5", 2003 року випуску, інвентарний номер 
10420131, балансовою вартістю 6663,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Машина сушильно-прасувальна С-45,1, 2003 року випуску, 
інвентарний номер 10490135, балансовою вартістю 17984,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.8. Пральна машина МСТ-25П, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10490139, балансовою вартістю 21828,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.3. Комунальної медичної установи "Обласна психіатрична лікарня": 



1.3.1. Автомобіль УАЗ-3962, 1991 року випуску, номерний знак                 
33-59 ЧВЛ, номер двигуна 01204100, номер кузова 18921, інвентарний номер 
10510008, балансовою вартістю 15932,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунального обласного позашкільного навчального закладу 

"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді": 
2.1.1. Комп'ютер Shutl, 2005 року випуску, інвентарний номер10490035, 

балансовою вартістю 4838,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
3. 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: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 
 

XXVІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації подання щодо призначення Олара Ю.В. тимчасово 
виконуючим обов'язки директора "Петричанського психоневрологічного 
будинку інтернату". 
Виступили: Верига О.В., Олар Ю.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Олара Юрія 
Васильовича тимчасово виконуючим обов’язки директора "Петричанського 
психоневрологічного будинку інтернату" на умовах строкового трудового 
договору на строк до призначення керівника зазначеної установи рішенням 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 
 

XXVIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року". 
Виступили: Ткач Є.В. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року" для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "не голосували". 
 
 
 
 
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 
 
"___"   __________ 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів зборів трудового 
колективу з обрання претендента на 
посаду директора комунального вищого 
навчального закладу "Вашковецький 
медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету"   

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол № 6 від 15 травня 2015 року 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора комунального 
вищого навчального закладу "Вашковецький медичний коледж 
Буковинського державного медичного університету", 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, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 42 Закону України "Про 
вищу освіту", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради 
продовжувати трудові відносини з директорами комунальних вищих 
навчальних закладів, відносно яких обласною радою вже приймалися 
рішення щодо їх призначення на посади керівників цих закладів,   
рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини з 
Сащуком Миколою Миколайовичем шляхом укладання контракту на новий 
строк. 
 
 
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 
 
"___"   __________ 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів зборів трудового 
колективу з обрання претендента на 
посаду директора комунального вищого 
навчального закладу "Новоселицький 
медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету"   

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол № 1 від 15 травня 2015 року 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора комунального 
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж 
Буковинського державного медичного університету", 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, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 42 Закону України "Про 
вищу освіту", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради 
продовжувати трудові відносини з директорами комунальних вищих 
навчальних закладів, відносно яких обласною радою вже приймалися 
рішення щодо їх призначення на посади керівників цих закладів,   
рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини з 
Єфтемієм Іллею Сергійовичем шляхом укладання контракту на новий строк. 
 
 
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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про призначення Кужильної О.П. 
тимчасово виконуючою обов'язки 
директора обласної комунальної 
установи "Обласна науково-медична 
бібліотека"  

 

 
 
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації від 15.05.2015р. № 01.3/1697 щодо призначення 
Кужильної Олени Петрівни тимчасово виконуючою обов'язки директора 
обласної комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека",  
враховуючи її заяву від 18.05.2015р. 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. З метою забезпечення постійного управління установою 

рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Кужильну 
Олену Петрівну тимчасово виконуючою обов'язки директора обласної 
комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека" на умовах 
строкового трудового договору.  

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації розглянути у встановленому порядку 
питання щодо призначення Кужильної О.П. директором обласної 
комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека" терміном на 3 
роки. 
 
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 
 
"___" __________  2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд заяви головного лікаря 
ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" 
Тирсіної І.Г. щодо її звільнення з 
займаної посади та повторної заяви 
щодо призначення її тимчасово 
виконуючою обов'язки головного 
лікаря зазначеної установи 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря  обласної 

комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" Тирсіної Іраїди 
Григорівни щодо звільнення її з займаної посади за згодою сторін від 
22.05.2015р., надане Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
погодження на її звільнення від 21.05.2015р. № 01.3/1754, враховуючи 
повторну заяву Тирсіної І.Г. щодо призначення її тимчасово виконуючою 
обов'язки головного лікаря ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" від 
22.05.2015р., а також надане Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації подання щодо її призначення тимчасово виконуючою 
обов'язки головного лікаря зазначеної установи від 21.05.2015р. № 01.3/1755 
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 

Тирсіну Іраїду Григорівну з посади головного лікаря  "Дитячий санаторій 
"Щербинці" за згодою сторін, згідно поданої заяви, з 17.06.2015р. 

2. З метою забезпечення постійного управління установою, 
призначити Тирсіну Іраїду Григорівну тимчасово виконуючою обов'язки 
головного лікаря ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" на умовах строкового 
трудового договору, на період до призначення обласною радою керівника 
зазначеної установи. 
 
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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд листів Департаменту 
охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації №02.1/1502 від 
29.04.2015 та №01.2/1693 від 15.05.2015 
щодо можливості приєднання обласної 
комунальної установи "Дитячий 
санаторій "Щербинці" до інших установ 
охорони здоров'я області 

 

 
Розглянувши листи Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 

обласної державної адміністрації №02.1/1502 від 29.04.2015 та №01.2/1693 
від 15.05.2015 щодо можливості приєднання обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці" до інших установ охорони здоров'я області, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради направити проект рішення "Про 

ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" 
на доопрацювання. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати пропозиції щодо подальшого розвитку 
та функціонування обласної комунальної установи "Дитячий санаторій 
"Щербинці". 
 
 
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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради 
"Про створення комунального 
підприємства "Чернівецький обласний 
стоматологічний центр" шляхом 
реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка" 

 

 

Розглянувши внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради направити проект рішення "Про 
створення комунального підприємства "Чернівецький обласний 
стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" на 
доопрацювання. 

2. Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної 
адміністрації подавати матеріали на розгляд постійної комісії у відповідності 
до регламенту Чернівецької обласної ради. 

3. Створити тимчасову депутатську комісію для перевірки фінансово-
господарської діяльності комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка" до складу якої включити: 
Харабару М.Д. – голова комісії, Вдовічена А.М., Гоян О.А. 
 
 

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 
 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення трудового 
колективу комунального закладу 
"Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області" №Кол-66 
від 28.05.2015 щодо здійснення процедури 
призначення керівника закладу 

 

 
Розглянувши звернення трудового колективу комунального закладу 

"Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" №Кол-66 
від 28.05.2015 щодо здійснення процедури призначення керівника закладу, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення трудового колективу комунального закладу "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" взяти до відома. 
 
 
 
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 
 
"___"   __________ 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів зборів трудового 
колективу з обрання претендента на 
посаду директора комунального закладу 
"Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області"   

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол № 1 від 22 травня 2015 року 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора комунального 
закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області", 
беручи до уваги роз'яснення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради 
України від 03.06.2015р. № 04-23/13-779 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, 
пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", статтею 42 Закону України "Про вищу освіту", комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

У відповідності до пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії VІ скликання від 
26.09.2014р. № 105-28/14 щодо доручення голові обласної ради 
продовжувати трудові відносини з директорами комунальних вищих 
навчальних закладів, відносно яких обласною радою вже приймалися 
рішення щодо їх призначення на посади керівників цих закладів,   
рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини з 
Біляніним Григорієм Івановичем шляхом укладання контракту на новий 
строк. 
 
 
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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення трудового колективу 
комунального закладу "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" 
№Кол-61 від 20.05.2015 щодо припинення 
натиску на директора та колектив школи з 
боку директора Департаменту освіти і науки 
Палійчук О.М. 

 

 
Розглянувши звернення трудового колективу комунального закладу 

"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" №Кол-61 від 
20.05.2015 щодо припинення натиску на директора та колектив школи з боку 
директора Департаменту освіти і науки Палійчук О.М., комісія  

ВИРІШИЛА: 

Звернення трудового колективу комунального закладу "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" №Кол-61 від 20.05.2015 взяти до 
відома. 
 
 
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 
 

11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації 
клопотання про звільнення Кирилюк М.В. з 
посади директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 

 

 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.05.2015р. № 01-23/1095 щодо звільнення 
Кирилюк Марії Василівни з посади  директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату, враховуючи надані Департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації результати перевірки окремих напрямків 
діяльності Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, в 
ході яких виявлені порушення в контролі та керівництві  навчальним 
закладом та керуючись пунктом 2.2. 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: 

Повернутися до розгляду даного питання, після проходження 
директором Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат 
переатестації. 

 
 

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 
 

"___" _________ 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації 
клопотання про призначення Савчук О.О. 
на посаду директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр №1" 

  
 

   
 Розглянувши та обговоривши клопотання Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 07.05.2015р. № 01-23/1060 щодо призначення 
Савчук Олени Орестівни на посаду  директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу "Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр №1", враховуючи її заяву від 26.04.2015р. щодо 
зазначеного призначення та керуючись пунктом 2.2. 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: 
 

Погодитись з клопотанням, наданим Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, щодо призначення Савчук Олени Орестівни на посаду 
директора комунального загальноосвітнього навчального закладу 
"Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1" та 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради зазначене призначення 
погодити.  

 
 

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 
 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд резолюції круглого столу 
Асоціації працівників туристичної сфери 
Чернівецької області "Туристична 
Буковина" на тему "Проблеми розвитку 
туризму на Буковині та шляхи їх 
вирішення" 

 

 
Розглянувши резолюцію круглого столу Асоціації працівників 

туристичної сфери Чернівецької області "Туристична Буковина" на тему 
"Проблеми розвитку туризму на Буковині та шляхи їх вирішення", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Резолюцію круглого столу Асоціації працівників туристичної сфери 
Чернівецької області "Туристична Буковина" на тему "Проблеми розвитку 
туризму на Буковині та шляхи їх вирішення" взяти до відома. 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" для розгляду 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 
 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунального 
закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді" від 25.05.2015 №146 
щодо передачі їм на баланс 
комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Перлина гір" 

 

 
Розглянувши звернення комунального закладу "Чернівецький обласний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від 25.05.2015 
№146 щодо передачі їм на баланс комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Перлина гір", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від 25.05.2015 №146 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" для розгляду 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 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Департаментом 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації подання щодо 
призначення Богатирець О.В. тимчасово 
виконуючою обов'язки начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту 
установ соціального захисту населення 
області" 

  

 

Розглянувши та обговоривши подання Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації щодо призначення Богатирець 
Оксани Вікторівни тимчасово виконуючою обов'язки начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, господарського обслуговування 
та аудиту установ соціального захисту населення області" від 02.06.2015р.    
№ 2786, заяву Богатирець О.В. щодо її призначення на зазначену посаду від 
28.05.2015р. 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 призначити 

Богатирець Оксану Вікторівну тимчасово виконуючою обов'язки начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, господарського обслуговування 
та аудиту установ соціального захисту населення області" на умовах 
строкового трудового договору на строк до призначення керівника зазначеної 
установи рішенням сесії обласної ради.  

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестицій (Березовський М.М.) вивчити питання доцільності 
функціонування комунальної установи "Група моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" та 
аналогічних груп створених при Департаментах Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

 

Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією подання щодо призначення 
Богатирець О.В. на посаду начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту 
установ соціального захисту населення 
області" 

 

  
 

Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду 
начальника комунальної установи "Група моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" від 
26.05.2015р. № 01.48/18-1169, заяву Богатирець О.В. щодо її призначення на 
зазначену посаду від 21.05.2015р. 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: 

Повернутися до розгляду даного питання після дослідження ситуації 
щодо доцільності функціонування комунальної установи "Група 
моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального 
захисту населення області". 

 
 

Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд подання Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності тимчасово 
виконуючого обов'язки директора Нижньо-
Станівецького психоневрологічного 
будинку-інтернату  

 

   
 Розглянувши та обговоривши подання Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації від 03.06.2015р. № 2804 щодо 
притягнення до дисциплінарної відповідальності тимчасово виконуючого 
обов'язки директора Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату Харини Миколи Ярославовича, взявши до уваги довідку перевірки 
окремих питань в Нижньо-Станівецькому психоневрологічному будинку-
інтернаті від 20.05.2015р. 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. Враховуючи результати виїзної документальної перевірки окремих 
питань діяльності Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату попередити тимчасово виконуючого обов'язки директора 
зазначеного будинку-інтернату Харину Миколу Ярославовича щодо 
неухильного виконання вказівок та розпоряджень Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації та обласної ради з дотриманням 
вимог чинного законодавства. 

2. З метою надання практичної допомоги закладам соціального захисту 
населення Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації взяти на контроль питання щодо укладання угод із 
суб'єктами господарювання на постачання продуктів харчування із 
дотриманням вимог чинного законодавства. 
 
Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до Регіональної 
програми підтримки та розвитку 
комунального підприємства "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2013-2015 
роки 

 

 
Розглянувши зміни до Регіональної програми підтримки та розвитку 

комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" на 2013-2015 роки, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати сесії обласної ради викласти в новій редакції додаток №4 
до Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства 
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад" на 2013-2015 роки. 
 
 
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 
 
"__" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд листа Чернівецької обласної 
державної адміністрації №01.38/18-893 від 
29.04.2015 щодо прийняття з державної у 
спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області спортивних 
організацій 

 

 

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації 
№01.38/18-893 від 29.04.2015 щодо прийняття з державної у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
спортивних організацій: "Чернівецьку обласну школу вищої спортивної 
майстерності", "Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх", "Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт", "Чернівецьку обласну дитячо-юнацьку школу 
"Буревісник", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Дане питання залишити без розгляду, враховуючи відсутність 
матеріалів, які обґрунтовують доцільність передачі спортивних організацій з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області.  

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати розгорнуту інформацію щодо діяльності 
вищезазначених спортивних організацій, їх штатної структури, наявності 
рухомого та нерухомого майна, обґрунтувати доцільність утримання даних 
організацій за рахунок обласного бюджету. 
 
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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд протокольного рішення 31-ї 
сесії обласної ради VI скликання від 
26.05.2015 №23/31 "Про постійне 
відкрите поіменне голосування на сесіях 
обласної ради" 

 

 
Розглянувши протокольне рішення 31-ї сесії обласної ради VI скликання 

від 26.05.2015 №23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування на 
сесіях обласної ради", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Протокольне рішення 31-ї сесії обласної ради VI скликання від 
26.05.2015 №23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях 
обласної ради" взяти до відома. 
 
 
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 
 
"___" червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної ради профспілок №01-14/73 від 
05.05.2015 щодо передачі у власність 
Чернівецької обласної ради приміщень 
профспілкових курсів за адресою: м. 
Чернівці, Проспект Незалежності, 98, та 
передачу у власність облпрофради 
будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кафедральна, 2 

 

 
Розглянувши звернення Чернівецької обласної ради профспілок №01-

14/73 від 05.05.2015 щодо передачі у власність Чернівецької обласної ради 
приміщень профспілкових курсів за адресою: м. Чернівці, Проспект 
Незалежності, 98, та передачу у власність облпрофради будівлі за адресою:      
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи, роз’яснення Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації від 05.12.2014 №02.1/1443 та те, що на даний час у 
вище зазначеному приміщенні знаходиться КМУ «Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня №2», а також те що рішенням 8-ї сесії обласної ради 
ХХІІІ скликання від 18.08.1999р. № 71-8/99 Чернівецькій обласній раді 
профспілок передано в безоплатне користування приміщення за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кафедральна, 2,  площею 1575,9 кв.м., залишити звернення без 
розгляду. 
 
 
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 
 

 
11 червня 2015 р. 

 

 
м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК 

 

Про використання окремого нерухомого 
майна (приміщень) адміністративної  
будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 
в м. Чернівцях  

 
Розглянувши клопотання Спільного Проекту Європейського Союзу та  

Програми розвитку Організації Об′єднаних Націй "Місцевий розвиток орієн-
тований на громаду" щодо надання офісного приміщення для обласного ре-
сурсного центру розвитку громад та Головного територіального управління 
юстиції у Чернівецькій області щодо внесення змін до договору позички  за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях враховуючи погодження бала-
нсоутримувача – комунального підприємства "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах Спільному 
Проекту Європейського Союзу та  Програми розвитку Організації 
Об′єднаних Націй "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" окремого 
нерухомого майна (приміщення 2-76; кабінет № 254) площею 30,8 кв.м. за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях для розміщення обласного ре-
сурсного центру розвитку громад на строк 2 роки 11 місяців, встановивши 
річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

2. Виключити з переліку приміщень, переданих в позичку (безопла-
тне користування) Головному територіальному управлінню юстиції у Черні-
вецькій області приміщення каб. № 254 (2-76) площею 30,8 кв.м. за адресою: 
вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях.  

2.1. Доповнити перелік приміщень, переданих в позичку (безоплатне 
користування) Головному територіальному управлінню юстиції у Чернівець-



кій області приміщення каб. № 242 (2-58) площею 17,7 кв.м.; каб. № 416 (4-
35) площею 19,7 кв.м. за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях.  

3. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради.   

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                О.Смотр 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
11 червня 2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" щодо передачі в оренду неру-
хомого майна (частини приміщення сьомого по-
верху) площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. Фастів-
ська, 2 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 
сьомого поверху) площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. Фаствська, 2 в м. Чернівцях, ке-
руючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

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

щення сьомого поверху будівлі літ А) площею 19,9 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 
2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

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

утримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за почат-
кову. 

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не за-
раховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 

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

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

2.6. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за ра-
хунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м. орен-
дованої площі. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
11 червня 2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька об-
ласна клінічна лікарня" щодо передачі в оренду 
нерухомого майна (частини приміщення корпу-
су №5 літ Л) площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівцях 

 

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення ко-
рпусу №5 літ Л) площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях, керу-
ючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

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

щення корпусу №5 літ Л) площею 7,4 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернів-
цях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного об'єкту з продажу 

продовольчих товарів швидкого харчування (без підакцизної групи); 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балансо-

утримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за почат-
кову. 

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не за-
раховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 

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

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

2.6. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за ра-
хунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м. орен-
дованої площі. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
Голова постійної комісії                 О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
_____________  2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря Лапицько-
го А.І. щодо внесення змін в договір оренди 
нерухомого майна від 14.02.2014 №5/14 в ча-
стині зміни профілю використання орендо-
ваного майна 
 
 

Розглянувши звернення орендаря Лапицького А.І.  щодо внесення змін в 
договір оренди нерухомого майна від 14.02.2014 №5/14 за адресою: вул. Небе-
сної Сотні, 6 в м. Чернівцях в частині зміни профілю використання орендова-
ного майна, враховуючи погодження балансоутримувача: обласної дитячо-
юнацької спортивної школи, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 
Погодити внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 

14.02.2014 №5/14 за адресою: вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівцях в частині 
зміни профілю використання орендованого майна під розміщення буфету      
(16 кв.м.) та торгівельного об'єкту (кіоску) з продажу спортивного інвентарю  
(9 кв.м.) 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 
 
"__" червня 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. Комунального обласного позашкільного навчального закладу 
"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді": 

1.1.1. Ксерокс Canon HP-6317, 2005 року випуску, інвентарний номер 
10490036, балансовою вартістю 6335,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:  
1.2.1. Трактор МТЗ-80, 1989 року випуску, заводський номер 661679, 

номер заднього мосту 58523, інвентарний номер 10510009, балансовою 
вартістю 16354,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Трактор гусеничний ДТ-75, 1986 року випуску, заводський номер 
390214, інвентарний номер 10510002, балансовою вартістю 25126,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 



1.2.3. Причеп 2ПТС-4а, 1988 року випуску, заводський номер 390214, 
інвентарний номер 10510004, балансовою вартістю 3091,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.4. Причеп ПСЕ-12,5, 1997 року випуску, заводський номер 071265, 
інвентарний номер 10510012, балансовою вартістю 11480,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.5. Котел паровий "НІСТУ-5", 2003 року випуску, інвентарний номер 
10420130, балансовою вартістю 6663,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.6. Котел паровий "НІСТУ-5", 2003 року випуску, інвентарний номер 
10420131, балансовою вартістю 6663,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.7. Машина сушильно-прасувальна С-45,1, 2003 року випуску, 
інвентарний номер 10490135, балансовою вартістю 17984,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.2.8. Пральна машина МСТ-25П, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10490139, балансовою вартістю 21828,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.3. Комунальної медичної установи "Обласна психіатрична лікарня": 
1.3.1. Автомобіль УАЗ-3962, 1991 року випуску, номерний знак                 

33-59 ЧВЛ, номер двигуна 01204100, номер кузова 18921, інвентарний номер 
10510008, балансовою вартістю 15932,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунального обласного позашкільного навчального закладу 

"Буковинська Мала академія наук учнівської молоді": 
2.1.1. Комп'ютер Shutl, 2005 року випуску, інвентарний номер10490035, 

балансовою вартістю 4838,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 

демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Департаментом 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації подання щодо 
призначення Олара Ю.В. тимчасово 
виконуючим обов'язки директора 
"Петричанського психоневрологічного 
будинку інтернату" 

 

 
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації щодо призначення Олара Ю.В. 
тимчасово виконуючим обов'язки директора "Петричанського 
психоневрологічного будинку інтернату" від 10.06.2015 №2942, заяву Олара 
Ю.В. щодо його призначення на зазначену посаду від 10.06.2015р. 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 Олара 
Юрія Васильовича тимчасово виконуючим обов’язки директора 
"Петричанського психоневрологічного будинку інтернату" на умовах 
строкового трудового договору на строк до призначення керівника зазначеної 
установи рішенням 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 
 
11 червня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради 
"Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року" 

 

 
Розглянувши внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року" для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 
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