
ПРОТОКОЛ № 65 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
14 серпня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Гоян О.А., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., 
Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Горук Н.В., 
Мунтян І.М., Семенюк І.В. 
 
Запрошені: 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – в.о. начальника управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна"; 
Вітовський Б.І. – начальник управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Інформує: Чобан Ю.І. 
2. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про оформлення 

права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області на нежитлові приміщення та споруди за адресою: м. Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 85". 

Інформує: Єлєніч М.О. 
3. Про розгляд заяви Телешецької Т.Д. від 04.08.2015 №Т-88 щодо 

укладання договору найму-утримання 2-х кімнатної квартири за адресою:        
м. Чернівці, вул. Головна, 29, кв. №15. 

Інформує: Єлєніч М.О., Ванзуряк О.К. 
4. Про повторний розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо 

оренди нерухомого майна за адресами: вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 
19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання мобільного зв'язку. 

Інформує: Бардюк І.В. 
5. Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в 

договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування. 

Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 
6. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт". 

Інформує: Вітовський Б.І. 



 
І. Слухали: 

Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Виступили: Чобан Ю.І. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про оформлення права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
на нежитлові приміщення та споруди за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 85". 
Виступили: Єлєніч М.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про оформлення права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
на нежитлові приміщення та споруди за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 85" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви Телешецької Т.Д. від 04.08.2015 №Т-88 щодо укладання 

договору найму-утримання 2-х кімнатної квартири за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 29, кв. №15. 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради – Єлєніч М.О.  

Вирішили:  

1. Погодити Телешецькій Т.Д. укладання договору найму-утримання 2-х 
кімнатної квартири, загальною площею 116,2 кв.м за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 29, кв. №15 з обласним комунальним підприємством "Центр 
комунального майна". 



2. Доручити обласному комунальному підприємству "Центр комунального 
майна" укласти з Телешецькою Т.Д. договір найму-утримання 2-х кімнатної 
квартири, загальною площею 116,2 кв.м за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
29, кв. №15 на безоплатній основі. 

3. Зобов'язати ОКП "Центр комунального майна" внести зміни в 
балансовий облік підприємства, а саме провести розподіл будівлі літ. А 
загальною площею 1085,0 кв.м. на житлові та нежитлові приміщення, на 
підставі вищезазначених свідоцтв про право власності на нерухоме майно. 

4. Зобов'язати Телешецьку Т.Д. відшкодовувати вартість наданих послуг 
згідно договору найму-утримання 2-х кімнатної квартири, загальною площею 
116,2 кв.м за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29, кв. №15 обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального майна". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

ІV. Слухали: 
Про повторний розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди 

нерухомого майна за адресами: вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 19 в м. 
Чернівцях для розміщення обладнання мобільного зв'язку. 
Виступили: Бардюк І.В., Шилепницький І.О., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

1. Звернення щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
вул. Білоусова, 19 в Чернівцях виключити. 

2. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення даху) площею 10 кв.м. за адресою: вул. Грушевського, 1 в 
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна під розміщення обладнання мобільного 

зв'язку; 
3.2. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не 

зараховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 
3.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

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

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

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

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

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

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 



V. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в 

договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого 
майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення 
площ користування: 

− будівлі літ А до 665,4 кв.м.; 
− гаражів літ Ж до 129,0 кв.м.; 

− загальної площі до 794,4 кв.м. 
2. Враховуючи, що проект рішення обласної ради "Про використання 

окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях" вже 
розміщений на сайті обласної ради, доручити голові комісії Смотру О.А. при 
його розгляді на сесії обласної ради внести до нього зміни, виклавши пункт 1 
проекту рішення в такій редакції: 

"1. Внести зміни в пункт 5 рішення 33-ї сесії обласної ради V скликання 
від 03.12.2009 №294-33/09 "Про заходи з покращення медикаментозного 
забезпечення лікувально-профілактичних закладів та населення області", а 
саме: слова "площею 1562,4 кв.м." замінити словами "площею 665,4 кв.м.", 
"площею 266,1 кв.м." замінити словами "площею 129,0 кв.м." та слова 
"загальною площею 1828,5 кв.м." замінити словами "загальною площею 794,4 
кв.м.". 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині фінансування, 



можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх спортивних 
організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного питання. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині фінансування, 
можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх спортивних 
організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного питання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності". 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині фінансування, 
можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх спортивних 
організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного питання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 



Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині фінансування, 
можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх спортивних 
організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного питання. 

 

Результат голосування: одноголосно - "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 
 
14 серпня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2015 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної 
ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

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 
 
14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про оформлення 
права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області на 
нежитлові приміщення та споруди за 
адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 85" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області на нежитлові приміщення та споруди за адресою: м. 
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про оформлення 
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області на нежитлові приміщення та споруди за адресою: м. Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 85" 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 
 

14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд заяви Телешецької Т.Д. 
від 04.08.2015 №Т-88 щодо 
укладання договору найму-
утримання 2-х кімнатної квартири 
за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 29, кв. №15 

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву Телешецької Т.Д. від 04.08.2015 №Т-
88 щодо укладання договору найму-утримання 2-х кімнатної квартири за 
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29, кв. №15, враховуючи свідоцтво про 
право власності на нерухоме майно серія СТА 236933 від 30.06.2015 (власник 
територіальна громада сіл, селищ, міст Чернівецької області в особі 
Чернівецької обласної ради) та ордер на житлове приміщення №4 серія МВК 
від 31.03.2015, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити Телешецькій Т.Д. укладання договору найму-утримання 2-х 

кімнатної квартири, загальною площею 116,2 кв.м за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 29, кв. №15 з обласним комунальним підприємством "Центр 
комунального майна". 

2. Доручити обласному комунальному підприємству "Центр 
комунального майна" укласти з Телешецькою Т.Д. договір найму-утримання 
2-х кімнатної квартири, загальною площею 116,2 кв.м за адресою:                  
м. Чернівці, вул. Головна, 29, кв. №15 на безоплатній основі. 

3. Зобов'язати ОКП "Центр комунального майна" внести зміни в 
балансовий облік підприємства, а саме провести розподіл будівлі літ. А 
загальною площею 1085,0 кв.м. на житлові та нежитлові приміщення, на 
підставі вищезазначених свідоцтв про право власності на нерухоме майно. 

4. Зобов'язати Телешецьку Т.Д. відшкодовувати вартість наданих послуг 
згідно договору найму-утримання 2-х кімнатної квартири, загальною площею 
116,2 кв.м за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 29, кв. №15 обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального 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 
14 серпня 2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про повторний розгляд звернення ПрАТ "МТС 
Україна" щодо оренди нерухомого майна за ад-
ресами: вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 
19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання 
мобільного зв'язку 

 
Розглянувши звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди нерухомого 

майна за адресами: вул. Грушевського, 1 та вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для 
розміщення обладнання мобільного зв'язку, враховуючи погодження балансоут-
римувачів зазначеного нерухомого майна, керуючись Положенням про порядок та 
умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Звернення щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 

Білоусова, 19 в Чернівцях виключити. 
2. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 

приміщення даху) площею 10 кв.м. за адресою: вул. Грушевського, 1 в Чернівцях, 
матеріали направити конкурсній комісії. 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна під розміщення обладнання мобільного зв'язку; 
3.2. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не 

зараховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються. 
3.3. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує мен-

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

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

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

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, перемо-
жець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

5. 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 
14 серпня 2015 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-
Фарм" щодо внесення змін в договір позички 
нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в час-
тині зменшення площі користування 
 

Розглянувши звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в договір 
позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Че-
рнівцях в частині зменшення площі користування, враховуючи погодження балансоу-
тримувача ОКП "Центр комунального майна", комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого майна 

від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між Чернівецькою 
обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення площ користування: 

− будівлі літ А до 665,4 кв.м.; 

− гаражів літ Ж до 129,0 кв.м.; 

− загальної площі до 794,4 кв.м. 

2. Враховуючи, що проект рішення обласної ради "Про використання окре-
мого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст об-
ласті за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях" вже розміщений на сайті об-
ласної ради, доручити голові комісії Смотру О.А. при його розгляді на сесії обласної 
ради внести до нього зміни, виклавши пункт 1 проекту рішення в такій редакції: 

"1. Внести зміни в пункт 5 рішення 33-ї сесії обласної ради V скликання від 
03.12.2009 №294-33/09 "Про заходи з покращення медикаментозного забезпечення лі-
кувально-профілактичних закладів та населення області", а саме: слова "площею 
1562,4 кв.м." замінити словами "площею 665,4 кв.м.", "площею 266,1 кв.м." замінити 
словами "площею 129,0 кв.м." та слова "загальною площею 1828,5 кв.м." замінити 
словами "загальною площею 794,4 кв.м.". 
 

 

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 
 
14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи "Буревісник", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині 
фінансування, можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх 
спортивних організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного 
питання. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного 
центру фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині 
фінансування, можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх 
спортивних організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного 
питання. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
школи вищої спортивної 
майстерності" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної школи вищої спортивної 
майстерності", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині 
фінансування, можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх 
спортивних організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного 
питання. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
14 серпня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького регіонального 
центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів "Інваспорт" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації надати розгорнуту довідку-обґрунтування в частині 
фінансування, можливості приєднання до іншої установи або злиття всіх 
спортивних організацій в одну, після чого повернутися до розгляду даного 
питання. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 
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