ПРОТОКОЛ № 66
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
29 вересня 2015 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Горук Н.В., Гоян О.А.,
Кушнір Ю.Р., Мунтян І.М., Семенюк І.В., Смотр О.А., Харабара М.Д., Шевчук
І.В., Юлик С.Д.
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Малімонік Я.В., Ткачук В.В.,
Шилепницький І.О.
Запрошені:
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
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;
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Пуршага О.І. – начальник управління капітального будівництва Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Бойко Д.І. – в.о. головного лікаря ОКП "Бальнеологічний санаторій Брусниця";
Сандуляк В.Н. – головний лікар комунальної установи "Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка";
Гавриш І.І. – в.о. генерального директора Спеціалізованого територіального
медичного об’єднання "Фтизіатрія";
Леонець С.І. – в.о. начальника ОКУ "Чернівецький обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного та
фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області";
Ковалюк
В.Д.
–
головний
лікар
ОКМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора";
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Грушко О.І. – головний лікар ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги";
Парасківа М.С. – директор Чернівецького геріатричного пансіонату;

Статнік І.В. – директор Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перше
півріччя 2015 року".
Інформує: Чобан Ю.І.
2.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на
2015 рік".
Інформує: Чобан Ю.І.
3.
Про доповнення проекту рішення 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: Герман М.І.
4.
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації
подання щодо призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора
спеціалізованого територіального медичного об’єднання "Фтизіатрія",
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер".
Інформує: Андрієць О.А.
5.
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації
подання щодо призначення Леонець С.І. на посаду начальника ОКУ
"Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
центр
медичної
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності
закладів охорони здоров’я області".
Інформує: Андрієць О.А.
6.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення 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 пропозицій обласної державної адміністрації та
трудового колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо
передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця".
Інформує: Бойко Д.І., Андрієць О.А.

8.
Про
розгляд
клопотання
ОКМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо надання дозволу на укладання
договору сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі.
Інформує: Ковалюк В.Д., Андрієць О.А.
9.
Про
розгляд
клопотання
КМУ
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер" щодо надання дозволу на укладання договору
сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі.
Інформує: Гавриш І.І., Андрієць О.А.
10.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки".
Інформує: Федорук А.І.
11.
Про розгляд клопотання ОКУ "Лікарня швидкої медичної
допомоги" щодо надання дозволу на продовження дії договору сервітуту з
ТзОВ "Центр травматології та ортопедії".
Інформує: Грушко О.І,. Герман М.І.
12.
Про повторний 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: Герман М.І.
13.
Про повторний 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: Герман М.І.
14.
Про повторний 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: Герман М.І.
15.
Про повторний 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: Герман М.І.

16.
Про розгляд звернення управління капітального будівництва
обласної державної адміністрації щодо внесення змін в договір оренди
нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині
зменшення площі користування.
Інформує: Пуршага О.І., Герман М.І.
17.
Про розгляд звернення Чернівецького геріатричного пансіонату
щодо вирішення питання впорядкування земельної ділянки.
Інформує: Парасківа М.С., Ковалюк В.Д.
18.
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної санітарноепідеміологічної станції щодо припинення права постійного користування
земельними ділянками за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та вул. Т. Шевченка, 55
в м. Чернівцях у зв’язку із ліквідацією обласної СЕС.
Інформує: Герман М.І., Єлєніч М.О.
19.
Про розгляд листа Чернівецької обласної ради профспілок щодо
врегулювання питання використання приміщень.
Інформує: Герман М.І.
20.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1
в м. Чернівцях.
Інформує: Герман М.І.
21.
Про розгляд звернення орендаря – ФОП Соломона І.Д. щодо
внесення змін до договору оренди нерухомого майна в частині зміни мети
оренди на торгівлю товарами підакцизної групи.
Інформує: Герман М.І.
22.
Про розгляд листів Хотинської районної і міської рад та управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області
щодо виключення Хотинської рятувальної станції з Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках.
Інформує: Герман М.І.
23.
Про розгляд пропозицій управління суспільних комунікацій
обласної державної адміністрації щодо пришвидшення процесу реорганізації та
зміни організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга".
Інформує: Герман М.І., Єлєніч М.О.
24.
Про розгляд листа Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо статуту Буковинського ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою.
Інформує: Палійчук О.М., Статнік І.В., Єлєніч М.О.
25.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької
обласної психолого-медико-педагогічної консультації".
Інформує: Палійчук О.М.

26.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м. Чернівці зі
стрільби із лука".
Інформує: Палійчук О.М.
27.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці".
Інформує: Палійчук О.М.
28.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про створення обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Буковиналіс".
Інформує: Усик В.С.
29.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2015 року".
Виступили: Чобан Ю.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя 2015 року" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік".
Виступили: Чобан Ю.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про доповнення проекту рішення 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: Герман М.І.
Вирішили:
1. Назву проекту рішення доповнити словами: М. Заньковецької, 4 та
Шевченка, 29.
2. Пункт 1 проекту рішення доповнити словами: балансова вартість яких
становить 591 871,00 грн.
3. Преамбулу проекту рішення доповнити рішеннями господарського
суду Чернівецької області від 01.04.2015 у справі № 926/1083/13 та рішеннями
господарського суду Чернівецької області від 12.03.2015 у справі №
926/1929/14, що набрали законної сили.
4. Проект рішення доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2. Оформити право спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області в особі Чернівецької обласної ради на нежитлові
приміщення першого поверху в житловому будинку літ. А на
вул. Заньковецької Марії, 4 в м. Чернівцях, загальною площею 140,40 кв.м, в
тому числі приміщення 18-1 – 18-7, балансова вартість яких становить
229 052,00 грн.".
5. Проект рішення доповнити пунктом 3 наступного змісту:
"3. Оформити право спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області в особі Чернівецької обласної ради на нежитлові
приміщення КУ "Чернівецька обласна бібліотека для дітей" в житловому
будинку літери А загальною площею 486,40 кв.м, в тому числі: в підвалі
приміщення І-ІІІ пл. 36,40 кв.м; на 1 поверсі приміщення 5-1 – 5-4, 7-1 – 7-4 пл.
101,50 кв.м; на 2 поверсі приміщення 5-5 – 5-19 пл. 348,50 кв.м за адресою: м.
Чернівці, вул. Шевченка, 29, балансова вартість яких становить 1 202 380,00
грн.".
6. Пункт 2.2. викласти в наступній редакції:
"2.2. приміщення зазначені в пунктах 1, 2, 3 даного рішення передати на
баланс ОКП "Центр комунального майна".
7. У зв’язку із цим пункти та підпункти 2, 2.1, 2.2, 3 проекту рішення
вважати пунктами та підпунктами 4, 4.1, 4.2 та 5.
8. Доручити голові постійної комісії Смотру О.А. з голосу озвучити на
сесії обласної ради вищезазначене доповнення.
Результат голосування: одноголосно - "за".

ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації подання
щодо призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора
спеціалізованого територіального медичного об’єднання "Фтизіатрія",
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер".
Виступили: Гавриш І.І., Андрієць О.А.
Вирішили:
1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання
щодо призначення Гавриша Івана Івановича на посаду генерального директора
спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія",
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації подання
щодо призначення Леонець С.І. на посаду начальника ОКУ "Чернівецький
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженернотехнічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони
здоров’я області".
Виступили: Леонець С.І., Андрієць О.А.
Вирішили:
1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання
щодо призначення Леонець Світлани Іванівни на посаду начальника обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про створення комунального підприємства
"Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка".
Виступили: Сандуляк В.Н., Андрієць О.А.
Вирішили:

Рекомендувати
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" для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд пропозицій обласної державної адміністрації та трудового
колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо передачі в
оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій
"Брусниця".
Виступили: Бойко Д.І., Андрієць О.А.
Вирішили:
1. Вважати за доцільне передати в оренду цілісний майновий комплекс
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця" (адреса: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Брусниця,
код 02005881), склад і вартість якого підлягає визначенню відповідно до акта
оцінки, протоколу про результати інвентаризації та передавального балансу
Підприємства, складеного на певну дату на умовах та в порядку визначеному
законодавством.
2. Визначити наступні фіксовані умови оренди цілісного майнового
комплексу
Чернівецького
обласного
комунального
підприємства
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" (адреса: Чернівецька обл., Кіцманський
р-н, с. Брусниця, код 02005881):
- термін, на який укладається договір оренди становить 49 (сорок дев’ять)
років;
- розмір орендної плати визначається на підставі Положення "Про
порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області", затвердженого рішенням 10-ї
сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 31.05.2012
№ 54-10/12 (із змінами та доповненнями), та з урахуванням результатів
проведеної оцінки цілісного майнового комплексу об’єкта оренди. Орендна
ставка за використання вказаного цілісного майнового комплексу становить 12
% від вартості основних засобів та нематеріальних активів за незалежною
оцінкою на час оцінки об'єкта оренди. У випадку, якщо орендар визначений за
результатами конкурсу на право оренди комунального майна, розмір орендної
плати встановлюється за результатами проведеного конкурсу, де переможець
визначається за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати;
- якщо поліпшення орендованого майна зроблено за згодою Орендодавця,
Орендар має право на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування
орендованим майном;
- використання об'єкту оренди за цільовим призначенням відповідно до
профілю діяльності Чернівецького обласного комунального підприємства
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця» (адреса: Чернівецька обл.,

Кіцманський р-н, с. Брусниця, код 02005881), із подальшим отриманням
відповідних ліцензій чи дозволів (якщо отримання таких передбачено
законодавством України);
- амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства
залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення
основних фондів. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за
рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади;
- страхування орендованого майна здійснюється орендарем в порядку,
визначеному чинним законодавством, на суму, не меншу за вартість за актом
оцінки.
- передача орендарем цілісного майнового комплексу у суборенду
забороняється;
- Орендар зобов’язується внести інвестиції в розвиток діяльності, в тому
числі, шляхом здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди, створення
нових об’єктів містобудування та розвиток матеріально-технічної бази, а саме:
- впродовж першого року оренди – 4 мільйони 487 тисяч грн.;
- впродовж другого року оренди – 4 мільйони 628 тисяч грн.;
- впродовж третього року оренди 4 мільйони 703 тисячі грн.;
- впродовж третього року оренди 4 мільйони 508 тисяч грн.;
- впродовж п’ятого року оренди 4 мільйони 394 тисячі грн.
Обчислення строку внесення інвестицій починається з дати підписання
акту приймання-передачі цілісного майнового комплексу.
- оплата витрат на нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок Орендаря.
3.
Внести на розгляд чергового пленарного засідання сесії обласної
ради проект рішення "Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця", що додається.
4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015 році,
вищезазначеним цілісним майновим комплексом.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд клопотання ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту
для розміщення котельні на твердому паливі.
Виступили: Ковалюк В.Д., Андрієць О.А.
Вирішили:
Надати дозвіл ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора" на укладання договору сервітуту для розміщення котельні на
твердому паливі.
Результат голосування: одноголосно - "за".

IX. Слухали:
Про розгляд клопотання КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер" щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту для
розміщення котельні на твердому паливі.
Виступили: Гавриш І.І., Андрієць О.А.
Вирішили:
Надати дозвіл КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер" на укладання договору сервітуту для розміщення котельні на
твердому паливі.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки
та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на 2013-2015 роки".
Виступили: Федорук А.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"
на 2013-2015 роки" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд клопотання ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо
надання дозволу на продовження дії договору сервітуту з ТзОВ "Центр
травматології та ортопедії".
Виступили: Грушко О.І., Герман М.І.
Вирішили:
Погодити надання дозволу ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" на
продовження дії договору сервітуту з ТзОВ "Центр травматології та ортопедії"
від 01.10.2012 № 212-10.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XIІ. Слухали:
Про повторний 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: Герман М.І.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 9/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про повторний 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: Герман М.І.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 8/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про повторний 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: Герман М.І.
Вирішили:

1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 7/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про повторний 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: Герман М.І.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 6/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд звернення управління капітального будівництва обласної
державної адміністрації щодо внесення змін в договір оренди нерухомого
майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення
площі користування.
Виступили: Пуршага О.І., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 27.06.2014 № 9/14 за адресою: пров. Текстильників, 1 в
м. Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та управлінням капітального
будівництва обласної державної адміністрації в частині зменшення площ
користування з 342,1 кв.м. до 238,6 кв.м.
1.1. Виключити з переліку приміщень, переданих в оренду управлінню
капітального будівництва обласної державної адміністрації приміщення

першого поверху (1-37) площею 103,5 кв.м. в будівлі літ А за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
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 доповнити проект
рішення пунктом 2 такого змісту:
"2. Внести зміни в пункт 2 рішення 27-ї сесії обласної ради VІ скликання
від 25.06.2014 № 103-27/14 "Про використання окремого нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях", а саме: слова "площею 342,1 кв.м."
замінити словами "площею 238,6 кв.м.".
Враховуючи вказані доповнення, пункти 2 та 3 проекту рішення вважати
відповідно пунктами 3 та 4 .
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького геріатричного пансіонату щодо
вирішення питання впорядкування земельної ділянки.
Виступили: Парасківа М.С., Ковалюк В.Д.
Вирішили:
Рекомендувати директору Чернівецького геріатричного пансіонату та
головному лікарю ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора", з метою врегулювання обставин, звернутись до конфліктної комісії
Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької
міської ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної державної санітарноепідеміологічної станції щодо припинення права постійного користування
земельними ділянками за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та вул. Т. Шевченка, 55
в м. Чернівцях у зв’язку із ліквідацією обласної СЕС.
Виступили: Єлєніч М.О., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Доручити управлінню з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради

провести роботу з оформлення права власності за обласною радою на земельні
ділянки за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та вул. Т. Шевченка, 55 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІX. Слухали:
Про розгляд листа Чернівецької обласної ради профспілок щодо
врегулювання питання використання приміщень.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Враховуючи, що на даний час Чернівецька обласна рада профспілок
забезпечена приміщенням для розміщення її структурних підрозділів,
відповідно до договору позички нерухомого майна між Чернівецькою обласною
радою та обласною радою профспілок за адресою: вул. Кафедральна, 2 в
м. Чернівцях, лист Чернівецької обласної ради профспілок від 04.08.2015 № 0114/130 зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху будівлі літ Б) площею 431,7 кв.м. за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення складу;
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: одноголосно - "за".
XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря – ФОП Соломона І.Д. щодо внесення змін
до договору оренди нерухомого майна в частині зміни мети оренди на торгівлю
товарами підакцизної групи.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Враховуючи лист Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С.
Воробкевича, вважати недоцільним внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 29.12.2006 № 64 за адресою: вул. М. Гакмана, 3 в м. Чернівцях в
частині зміни мети оренди на торгівлю товарами підакцизної групи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд листів Хотинської районної і міської рад та управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області
щодо виключення Хотинської рятувальної станції з Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Вважати недоцільним вносити зміни в Перелік об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації в
2014-2017 роках.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд пропозицій управління суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації щодо пришвидшення процесу реорганізації та зміни
організаційно-правової форми ОКП "Буковинська книга".
Виступили: Єлєніч М.О., Герман М.І.

Вирішили:
Розгляд даного питання перенести на наступне засідання комісії.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXІV. Слухали:
Про розгляд листа Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо статуту Буковинського ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою.
Виступили: Палійчук О.М., Статнік І.В., Єлєніч М.О.
Вирішили:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2.
Доручити директору Буковинського ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою привести статут ліцею у відповідність до
чинного законодавства України.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXV. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької обласної психологомедико-педагогічної консультації".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 10/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука".

Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 12/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи м. Чернівці".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 11/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про створення обласного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Буковиналіс".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про створення обласного
комунального спеціалізованого підприємства "Буковиналіс" для розгляду на
сесії Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XXІX. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад, сіл, селищ, міст області.

майна

спільної

власності

Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.1.1. Автомобіль РАФ 291502, 1995 року випуску, реєстраційний номер
0912 ІСС, двигун №120443, кузов №272815, загальний пробіг – 340961 км.,
інвентарний номер 01500037, балансовою вартістю – 54157,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.2.1. Система цифрова ультразвукова діагностична Apogee 3500, 2005
року випуску, інвентарний номер 10470986, балансовою вартістю 159000,00
грн., із нарахованим повним зносом.
1.3. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.3.1. Електрокардіограф 3 кан, 1991 року випуску, інвентарний номер
10492915, балансовою вартістю 5127,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.2. Луч-4 СМВ тер., 1991 року випуску, інвентарний номер 10493153,
балансовою вартістю 6583,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.3. А-т "Мета", 1991 року випуску, інвентарний номер 10493154,
балансовою вартістю 7086,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.4. А-т "Мета", 1991 року випуску, інвентарний номер 10493155,
балансовою вартістю 7086,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.5. УВЧ УНДОТЕРМ, 1992 року випуску, інвентарний номер 10493152,
балансовою вартістю 20105,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.6. Комплекс ЕКГ 100 2КТ, 1998 року випуску, інвентарний номер
10493409, балансовою вартістю 10911,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.7. Міні спірометр МІКРОЛАБ, 2002 року випуску, інвентарний номер
10493482, балансовою вартістю 12880,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.8. Спірогрм. Авт. MICROL, 2005 року випуску, інвентарний номер
10493541, балансовою вартістю 19700,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.9. Прилад УЗД, 1992 року випуску, інвентарний номер 10493184,
балансовою вартістю 44791,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.10. Прилад УЗД, 1997 року випуску, інвентарний номер 10493358,
балансовою вартістю 111027,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.11. Сухожирова шафа, 1992 року випуску, інвентарний номер 10473175,
балансовою вартістю 12063,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.12. Ехоофтальмоскоп ЕОС-22, 1995 року випуску, інвентарний номер
10493341, балансовою вартістю 5755,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.4.1. Мікроаналізатор БІОЛ 226, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470475, балансовою вартістю 6223,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.4.2. Приставка "Сигнал-3" до РО-6, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470574, балансовою вартістю 5204,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.3. Приставка "Сигнал-3" до РО-6, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470578, балансовою вартістю 5204,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.4. Теліжка реанімаційна ВР-50, 1989 року випуску, інвентарний номер
10471119, балансовою вартістю 9149,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.5. Портативний аспіраційний відсмоктувач, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471402, балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.4.6. Портативний аспіраційний відсмоктувач, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471401, балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
2.1.1. Періграф проекц. універсал., 1988 року випуску, інвентарний номер
10492463, балансовою вартістю 4579,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Бронхоскоп д/дорослих, 1982 року випуску, інвентарний номер
10491894, балансовою вартістю 4772,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Бронхоскоп д/дорослих, 1983 року випуску, інвентарний номер
10492040, балансовою вартістю 4867,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. АСВ-01, 1995 року випуску, інвентарний номер 10493357,
балансовою вартістю 4316,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. А-т ШВЛ "РО-5", 1976 року випуску, інвентарний номер 10441947,
балансовою вартістю 3105,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Дефібрилятор ДІС-04, 1991 року випуску, інвентарний номер
10493171, балансовою вартістю 4267,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Електро кардіограф ЕКІТ-04, 2002 року випуску, інвентарний номер
10493480, балансовою вартістю 3000,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.8. Осмаметр ОМРА-1, 1988 року випуску, інвентарний номер 10492433,
балансовою вартістю 3910,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.9. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску, інвентарний
номер 10493525, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.10. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску, інвентарний
номер 10493526, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.11. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску, інвентарний
номер 10493527, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.12. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10493528,
балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.13. УЗТ гінек. Барвінок, 1990 року випуску, інвентарний номер
10492902, балансовою вартістю 4702,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.14. Електрокардіограф, 1985 року випуску, інвентарний номер
10493462, балансовою вартістю 4647,00 грн., із нарахованим повним зносом;

2.1.15. Установка лазерна, 1987 року випуску, інвентарний номер
10492341, балансовою вартістю 4244,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.16. Коляска-ліжко, 1992 року випуску, інвентарний номер 10473161,
балансовою вартістю 3605,22 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.17. Шафа стер.суш.ШСС-250, 1984 року випуску, інвентарний номер
10472147, балансовою вартістю 3161,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.18. Барокамера "Кравченко", 1990 року випуску, інвентарний номер
10492792, балансовою вартістю 2652,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.19. Пульсоксиметр-8, 2009 року випуску, інвентарний номер 10443671,
балансовою вартістю 4250,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.20. Пульсоксиметр-8, 2009 року випуску, інвентарний номер 10443673,
балансовою вартістю 4250,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2.2. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
2.2.1. Оксиметр, 1987 року випуску, інвентарний номер 10470520,
балансовою вартістю 2770,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.2. Комплект приборів гіпотермії, 1988 року випуску, інвентарний номер
10470320, балансовою вартістю 3643,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.3. Фракціонатор крові ФК-3,5, 1989 року випуску, інвентарний номер
10471196, балансовою вартістю 4367,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.4. Флюндрокраніотерм, 1985 року випуску, інвентарний номер
10471192, балансовою вартістю 3648,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.5. Універсальний автомат КЕП-1, 1988 року випуску, інвентарний
номер 10471175, балансовою вартістю 3164,00 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: одноголосно - "за".

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

О.Смотр

О.Гоян

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за перше півріччя
2015 року"
Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя 2015 року", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за перше півріччя 2015 року" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2015 рік"
Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про доповнення проекту рішення
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"
Враховуючи рішення господарського суду Чернівецької області від
01.04.2015 у справі № 926/1083/13 та рішення господарського суду
Чернівецької області від 12.03.2015 у справі № 926/1929/14, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Назву проекту рішення доповнити словами: М. Заньковецької, 4 та
Шевченка, 29.
2. Пункт 1 проекту рішення доповнити словами: балансова вартісь
яких становить 591 871,00 грн.
3. Преамбулу проекту рішення доповнити рішеннями господарського
суду Чернівецької області від 01.04.2015 у справі № 926/1083/13 та
рішеннями господарського суду Чернівецької області від 12.03.2015 у справі
№ 926/1929/14, що набрали законної сили.
4. Проект рішення доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2. Оформити право спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області в особі Чернівецької обласної ради на
нежитлові приміщення першого поверху в житловому будинку літ. А на
вул. Заньковецької Марії, 4 в м. Чернівцях, загальною площею 140,40 кв.м, в

тому числі приміщення 18-1 – 18-7, балансова вартість яких становить
229 052,00 грн.".
5. Проект рішення доповнити пунктом 3 наступного змісту:
"3. Оформити право спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області в особі Чернівецької обласної ради на
нежитлові приміщення КУ "Чернівецька обласна бібліотека для дітей" в
житловому будинку літери А загальною площею 486,40 кв.м, в тому числі: в
підвалі приміщення І-ІІІ пл. 36,40 кв.м; на 1 поверсі приміщення 5-1 – 5-4, 71 – 7-4 пл. 101,50 кв.м; на 2 поверсі приміщення 5-5 – 5-19 пл. 348,50 кв.м за
адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 29, балансова вартісь яких становить
1 202 380,00 грн.".
6. Пункт 2.2. викласти в наступній редакції:
"2.2. приміщення зазначені в пунктах 1, 2, 3 даного рішення передати
на баланс ОКП "Центр комунального майна".
7. У зв’язку із цим пункти та підпункти 2, 2.1, 2.2, 3 проекту рішення
вважати пунктами та підпунктами 4, 4.1, 4.2 та 5.
8. Доручити голові постійної комісії Смотру О.А. з голосу озвучити на
сесії обласної ради вищезазначене доповнення.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного головою обласної
державної адміністрації подання щодо
призначення Гавриша І. І. на посаду
генерального директора спеціалізованого
територіального медичного об'єднання
"Фтизіатрія",
головного
лікаря
комунальної
медичної
установи
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер"
Розглянувши та обговоривши заяву Гавриша Івана Івановича щодо
призначення його на посаду генерального директора спеціалізованого
територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер" від 15.09.2015 року, враховуючи внесене головою
облдержадміністрації подання щодо його призначення на зазначену посаду
від 23.09.2015 року № 01.36/18-2260 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання
щодо призначення Гавриша Івана Івановича на посаду генерального
директора спеціалізованого територіального медичного об'єднання
"Фтизіатрія", головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного головою обласної
державної адміністрації подання щодо
призначення Леонець С.І. на посаду
начальника
ОКУ
"Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики, інженернотехнічного
та
фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони
здоров'я області"
Розглянувши та обговоривши заяву Леонець Світлани Іванівни від
15.09.2015р. щодо призначення її на посаду начальника обласної комунальної
установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності
закладів охорони здоров'я області", враховуючи внесене головою
облдержадміністрації подання щодо її призначення на зазначену посаду від
23.09.2015р. № 01.36/18-2261 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання
щодо призначення Леонець Світлани Іванівни на посаду начальника обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області".
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення обласної ради "Про
створення
комунального
підприємства
"Чернівецький
обласний стоматологічний центр"
шляхом реорганізації комунальної
установи "Чернівецька обласна
консультативна
стоматологічна
поліклініка"
Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради
розглянувши та обговоривши 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:
Рекомендувати 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" для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд пропозицій обласної
державної
адміністрації
та
трудового
колективу
ОКП
"Бальнеологічний
санаторій
"Брусниця" щодо передачі в оренду
цілісного майнового комплексу
ОКП "Бальнеологічний санаторій
"Брусниця"
Розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації та трудового
колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо передачі в
оренду цілісного майнового комплексу обласного комунального
підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія
ВИРІШИЛА:
1. Вважати за доцільне передати в оренду цілісний майновий комплекс
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця" (адреса: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.
Брусниця, код 02005881), склад і вартість якого підлягає визначенню
відповідно до акта оцінки, протоколу про результати інвентаризації та
передавального балансу Підприємства, складеного на певну дату на умовах
та в порядку визначеному законодавством.
2. Визначити наступні фіксовані умови оренди цілісного майнового
комплексу
Чернівецького
обласного
комунального
підприємства
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" (адреса: Чернівецька обл.,
Кіцманський р-н, с. Брусниця, код 02005881):
- термін, на який укладається договір оренди становить 49 (сорок
дев’ять) років;

- розмір орендної плати визначається на підставі Положення "Про
порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області", затвердженого рішенням
10-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 31.05.2012
№ 54-10/12 (із змінами та доповненнями), та з урахуванням результатів
проведеної оцінки цілісного майнового комплексу об’єкта оренди. Орендна
ставка за використання вказаного цілісного майнового комплексу становить
12 % від вартості основних засобів та нематеріальних активів за незалежною
оцінкою на час оцінки об'єкта оренди. У випадку, якщо орендар визначений
за результатами конкурсу на право оренди комунального майна, розмір
орендної плати встановлюється за результатами проведеного конкурсу, де
переможець визначається за критерієм найбільшої запропонованої орендної
плати;
- якщо поліпшення орендованого майна зроблено за згодою
Орендодавця, Орендар має право на зарахування їх вартості в рахунок плати
за користування орендованим майном;
- використання об'єкту оренди за цільовим призначенням відповідно
до профілю діяльності Чернівецького обласного комунального підприємства
«Бальнеологічний санаторій «Брусниця» (адреса: Чернівецька обл.,
Кіцманський р-н, с. Брусниця, код 02005881), із подальшим отриманням
відповідних ліцензій чи дозволів (якщо отримання таких передбачено
законодавством України);
- амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства
залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення
основних фондів. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені
за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади;
- страхування орендованого майна здійснюється орендарем в порядку,
визначеному чинним законодавством, на суму, не меншу за вартість за актом
оцінки.
- передача орендарем цілісного майнового комплексу у суборенду
забороняється;
- Орендар зобов’язується внести інвестиції в розвиток діяльності, в
тому числі, шляхом здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди,
створення нових об’єктів містобудування та розвиток матеріально-технічної
бази, а саме:
- впродовж першого року оренди – 4 мільйони 487 тисяч грн.;
- впродовж другого року оренди – 4 мільйони 628 тисяч грн.;
- впродовж третього року оренди 4 мільйони 703 тисячі грн.;
- впродовж третього року оренди 4 мільйони 508 тисяч грн.;
- впродовж п’ятого року оренди 4 мільйони 394 тисячі грн.
Обчислення строку внесення інвестицій починається з дати підписання
акту приймання-передачі цілісного майнового комплексу.
- оплата витрат на нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок Орендаря.
3.
Внести на розгляд чергового пленарного засідання сесії обласної
ради проект рішення "Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу

Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний
санаторій "Брусниця", що додається.
4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2015
році, вищезазначеним цілісним майновим комплексом.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд клопотання ОКМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора"
щодо надання дозволу на укладання
договору сервітуту для розміщення
котельні на твердому паливі
Розглянувши та обговоривши клопотання ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо надання дозволу на
укладання договору сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі,
комісія
ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" на укладання договору сервітуту для розміщення
котельні на твердому паливі.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
клопотання
КМУ
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний
диспансер"
щодо надання дозволу на укладання
договору сервітуту для розміщення
котельні на твердому паливі
Розглянувши та обговоривши клопотання КМУ "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер" щодо надання дозволу на укладання
договору сервітуту для розміщення котельні на твердому паливі, комісія
ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер" на укладання договору сервітуту для розміщення котельні на
твердому паливі.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення обласної ради "Про внесення
змін до Регіональної програми підтримки
та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна
спільної
власності
територіальних
громад" на 2013-2015 роки"

Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" на 2013-2015 роки", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" на 2013-2015 роки" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
клопотання
ОКУ
"Лікарня
швидкої
медичної
допомоги" щодо надання дозволу на
продовження дії договору сервітуту з
ТзОВ
"Центр
травматології
та
ортопедії"
Розглянувши та обговоривши клопотання ОКУ "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо надання дозволу на продовження дії договору
сервітуту з ТзОВ "Центр травматології та ортопедії", комісія
ВИРІШИЛА:

Погодити надання дозволу ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги"
на продовження дії договору сервітуту з ТзОВ "Центр травматології та
ортопедії" від 01.10.2012 № 212-10.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про повторний 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. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 9/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про повторний 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. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 8/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про повторний 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. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 7/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про повторний 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. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 6/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення управління
капітального будівництва обласної
державної
адміністрації
щодо
внесення змін в договір оренди
нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в
частині
зменшення
площі
користування
Розглянувши звернення управління капітального будівництва від
13.08.2015 № 01-02/1364 щодо внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 27.06.2014 № 9/14 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях в частині зменшення площі користування, враховуючи погодження
балансоутримувача ОКП "Центр комунального майна", комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Вважати за доцільне внесення змін в договір оренди нерухомого
майна від 27.06.2014 № 9/14 за адресою: пров. Текстильників, 1 в
м. Чернівцях між Чернівецькою обласною радою та управлінням капітального
будівництва обласної державної адміністрації в частині зменшення площ
користування з 342,1 кв.м. до 238,6 кв.м.
1.1. Виключити з переліку приміщень, переданих в оренду
управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації
приміщення першого поверху (1-37) площею 103,5 кв.м. в будівлі літ А за
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
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 доповнити
проект рішення пунктом 2 такого змісту:
"2. Внести зміни в пункт 2 рішення 27-ї сесії обласної ради VІ
скликання від 25.06.2014 № 103-27/14 "Про використання окремого
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях", а саме: слова
"площею 342,1 кв.м." замінити словами "площею 238,6 кв.м.".
Враховуючи вказані доповнення, пункти 2 та 3 проекту рішення
вважати відповідно пунктами 3 та 4 .

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
геріатричного
пансіонату
щодо
вирішення питання впорядкування
земельної ділянки

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького геріатричного
пансіонату щодо виконання земельно-кадастрових робіт та виявлення
сторонніх землекористувачів на земельній ділянці пансіонату, комісія
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати директору Чернівецького геріатричного пансіонату та
головному лікарю ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора", з метою врегулювання обставин, звернутись до
конфліктної комісії Департаменту містобудівного комплексу та земельних
відносин Чернівецької міcької ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Чернівецької
обласної
державної
санітарноепідеміологічної
станції
щодо
припинення
права
постійного
користування земельними ділянками
за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та вул.
Т. Шевченка, 55 в м. Чернівцях у
зв’язку із ліквідацією обласної СЕС
Розглянувши та обговоривши лист Чернівецької обласної державної
санітарно-епідеміологічної станції щодо припинення права постійного
користування земельними ділянками за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та
вул. Т. Шевченка, 55 в м. Чернівцях у зв’язку із ліквідацією обласної СЕС,
комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2.
Доручити управлінню з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради
провести роботу з оформлення права власності за обласною радою на
земельні ділянки за адресами: вул. М. Гакмана, 7 та вул. Т. Шевченка, 55 в
м. Чернівцях.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Чернівецької
обласної ради профспілок щодо
врегулювання питання використання
приміщень
Розглянувши та обговоривши лист Чернівецької обласної ради
профспілок щодо врегулювання питання використання приміщень,
враховуючи що в приміщенні профспілкових курсів за адресою: Проспект
Незалежності, 98 в м. Чернівцях розміщується КМУ "Чернівецька обласна
дитяча клінічна лікарня №2", комісія
ВИРІШИЛА:

Враховуючи, що на даний час Чернівецька обласна рада профспілок
забезпечена приміщенням для розміщення її структурних підрозділів,
відповідно до договору позички нерухомого майна між Черінвецькою
обласною радою та обласною радою профспілок за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, лист Чернівецької обласної ради
профспілок від 04.08.2015 № 01-14/130 зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

___ _____________ 2015

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1
в м. Чернівцях
Розглянувши звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину приміщення першого поверху будівлі літ Б) площею 431,7 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення складу;
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.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення орендаряФОП Соломона І.Д. щодо внесення
змін до договору оренди нерухомого
майна в частині зміни мети оренди
на торгівлю товарами підакцизної
групи
Розглянувши звернення орендаря - ФОП Соломона І.Д. від 30.07.2015
№ 05 щодо внесення змін в договір оренди нерухомого майна від 29.12.2006
№ 64 за адресою: вул. М. Гакмана, 3 в м. Чернівцях в частині зміни мети
оренди на торгівлю товарами підакцизної групи, враховуючи пропозиції
балансоутримувача нерухомого майна – КЗ "Чернівецьке обласне училище
мистецтв ім. С. Воробкевича", комісія
ВИРІШИЛА:

Враховуючи лист Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С.
Воробкевича, вважати недоцільним внесення змін в договір оренди
нерухомого майна від 29.12.2006 № 64 за адресою: вул. М. Гакмана, 3 в
м. Чернівцях в частині зміни мети оренди на торгівлю товарами підакцизної
групи.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листів Хотинської
районної і міської рад та управління
державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій у Чернівецькій
області щодо виключення Хотинської
рятувальної
станції
з
Переліку
об’єктів
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст
області,
які
підлягають
приватизації в 2014-2017 роках
Розглянувши та обговоривши листи Хотинської районної ради,
Хотинської міської ради та управління державної служби з надзвичайних
ситуацій у Чернівецькій області щодо виключення Хотинської рятувальної
станції з Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, які підлягають приватизації в 2014-2017 роках, комісія
ВИРІШИЛА:

Вважати недоцільним вносити зміни в Перелік об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках.
Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд пропозицій управління
суспільних
комунікацій
обласної
державної
адміністрації
щодо
пришвидшення процесу реорганізації
та
зміни
організаційно-правової
форми ОКП "Буковинська книга"
Розглянувши та обговоривши пропозиції управління суспільних
комунікацій обласної державної адміністрації та трудового колективу ОКП
"Буковинська книга", комісія

ВИРІШИЛА:
Розгляд даного питання перенести на наступне засідання комісії.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд листа Департаменту
освіти і науки обласної державної
адміністрації
щодо
статуту
Буковинського
ліцею-інтернату
з
посиленою
військово-фізичною
підготовкою
Розглянувши та обговоривши звернення Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації щодо статуту Буковинського ліцеюінтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, комісія
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити директору Буковинського ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою привести статут ліцею у відповідність до
чинного законодавства України.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ,
міст
Чернівецької
області
Чернівецької обласної психологомедико-педагогічної консультації"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької
області Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації",
комісія

ВИРІШИЛА:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 10/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ,
міст
Чернівецької
області
Спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського
резерву м. Чернівці зі стрільби із
лука"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької
області Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського
резерву м. Чернівці зі стрільби із лука", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 12/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією проекту
рішення
обласної
ради
"Про
прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ,
міст
Чернівецької
області
Комплексної
дитячо-юнацької
спортивної школи м. Чернівці"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької
області Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці",
комісія

ВИРІШИЛА:
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 21.09.2015 № 11/46.
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
питання зняти з розгляду.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною
адміністрацією
проекту
рішення обласної ради "Про створення
обласного
комунального
спеціалізованого
лісогосподарського
підприємства "Буковиналіс"
Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про створення обласного
комунального спеціалізованого підприємства "Буковиналіс", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про створення обласного
комунального спеціалізованого підприємства "Буковиналіс" для розгляду на
сесії Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

О.Смотр

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
списання
та
передачу
окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.1.1. Автомобіль РАФ 291502, 1995 року випуску, реєстраційний номер
0912 ІСС, двигун №120443, кузов №272815, загальний пробіг – 340961 км.,
інвентарний номер 01500037, балансовою вартістю – 54157,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.2.1. Система цифрова ультразвукова діагностична Apogee 3500, 2005
року випуску, інвентарний номер 10470986, балансовою вартістю 159000,00
грн., із нарахованим повним зносом.
1.3. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.3.1. Електрокардіограф 3 кан, 1991 року випуску, інвентарний номер
10492915, балансовою вартістю 5127,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.3.2. Луч-4 СМВ тер., 1991 року випуску, інвентарний номер 10493153,
балансовою вартістю 6583,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.3. А-т "Мета", 1991 року випуску, інвентарний номер 10493154,
балансовою вартістю 7086,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.4. А-т "Мета", 1991 року випуску, інвентарний номер 10493155,
балансовою вартістю 7086,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.5. УВЧ УНДОТЕРМ, 1992 року випуску, інвентарний номер
10493152, балансовою вартістю 20105,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.6. Комплекс ЕКГ 100 2КТ, 1998 року випуску, інвентарний номер
10493409, балансовою вартістю 10911,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.7. Міні спірометр МІКРОЛАБ, 2002 року випуску, інвентарний номер
10493482, балансовою вартістю 12880,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.8. Спірогрм. Авт. MICROL, 2005 року випуску, інвентарний номер
10493541, балансовою вартістю 19700,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.9. Прилад УЗД, 1992 року випуску, інвентарний номер 10493184,
балансовою вартістю 44791,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.10. Прилад УЗД, 1997 року випуску, інвентарний номер 10493358,
балансовою вартістю 111027,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.11. Сухожирова шафа, 1992 року випуску, інвентарний номер
10473175, балансовою вартістю 12063,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.12. Ехоофтальмоскоп ЕОС-22, 1995 року випуску, інвентарний номер
10493341, балансовою вартістю 5755,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.4.1. Мікроаналізатор БІОЛ 226, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470475, балансовою вартістю 6223,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.2. Приставка "Сигнал-3" до РО-6, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470574, балансовою вартістю 5204,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.3. Приставка "Сигнал-3" до РО-6, 1981 року випуску, інвентарний
номер 10470578, балансовою вартістю 5204,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.4. Теліжка реанімаційна ВР-50, 1989 року випуску, інвентарний
номер 10471119, балансовою вартістю 9149,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.5. Портативний аспіраційний відсмоктувач, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471402, балансовою вартістю 5000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.4.6. Портативний аспіраційний відсмоктувач, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471401, балансовою вартістю 5000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
2.1.1. Періграф проекц. універсал., 1988 року випуску, інвентарний
номер 10492463, балансовою вартістю 4579,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.2. Бронхоскоп д/дорослих, 1982 року випуску, інвентарний номер
10491894, балансовою вартістю 4772,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Бронхоскоп д/дорослих, 1983 року випуску, інвентарний номер
10492040, балансовою вартістю 4867,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. АСВ-01, 1995 року випуску, інвентарний номер 10493357,
балансовою вартістю 4316,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. А-т ШВЛ "РО-5", 1976 року випуску, інвентарний номер 10441947,
балансовою вартістю 3105,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Дефібрилятор ДІС-04, 1991 року випуску, інвентарний номер
10493171, балансовою вартістю 4267,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Електро кардіограф ЕКІТ-04, 2002 року випуску, інвентарний
номер 10493480, балансовою вартістю 3000,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.1.8. Осмаметр ОМРА-1, 1988 року випуску, інвентарний номер
10492433, балансовою вартістю 3910,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.9. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску,
інвентарний номер 10493525, балансовою вартістю 4800,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.1.10. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску,
інвентарний номер 10493526, балансовою вартістю 4800,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.1.11. Пульсоксиметр "ЮТАСОКСІ-201", 2004 року випуску,
інвентарний номер 10493527, балансовою вартістю 4800,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
2.1.12. Пульсоксиметр, 2004 року випуску, інвентарний номер 10493528,
балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.13. УЗТ гінек. Барвінок, 1990 року випуску, інвентарний номер
10492902, балансовою вартістю 4702,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.14. Електрокардіограф, 1985 року випуску, інвентарний номер
10493462, балансовою вартістю 4647,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.15. Установка лазерна, 1987 року випуску, інвентарний номер
10492341, балансовою вартістю 4244,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.16. Коляска-ліжко, 1992 року випуску, інвентарний номер 10473161,
балансовою вартістю 3605,22 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.17. Шафа стер.суш.ШСС-250, 1984 року випуску, інвентарний номер
10472147, балансовою вартістю 3161,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.18. Барокамера "Кравченко", 1990 року випуску, інвентарний номер
10492792, балансовою вартістю 2652,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.19. Пульсоксиметр-8, 2009 року випуску, інвентарний номер
10443671, балансовою вартістю 4250,00 грн., із нарахованим повним зносом;

2.1.20. Пульсоксиметр-8, 2009 року випуску, інвентарний номер
10443673, балансовою вартістю 4250,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2.2. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
2.2.1. Оксиметр, 1987 року випуску, інвентарний номер 10470520,
балансовою вартістю 2770,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.2. Комплект приборів гіпотермії, 1988 року випуску, інвентарний
номер 10470320, балансовою вартістю 3643,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2.3. Фракціонатор крові ФК-3,5, 1989 року випуску, інвентарний номер
10471196, балансовою вартістю 4367,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.4. Флюндрокраніотерм, 1985 року випуску, інвентарний номер
10471192, балансовою вартістю 3648,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.5. Універсальний автомат КЕП-1, 1988 року випуску, інвентарний
номер 10471175, балансовою вартістю 3164,00 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

