ПРОТОКОЛ № 3
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій Г.В., Ткачук В.В., Фрей П.П.
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І., Семенюк І.В.
Запрошені:
Маковецька І.С. – перший заступник голови обласної ради;
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. – головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Китайгородська В.М. - начальник управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Романюк Р.І. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора
КВНЗ "Новоселицький медичний коледж Буковинського державного
медичного університету";
Романюк В.С. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж Буковинського державного
медичного університету";
Філяк Н.М. – кандидат на посаду тимчасово виконуючою обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка;

Звягінцев Г.Г. – тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального
обласного позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв";
Ткачук В.М. – кандидат на посаду начальника Чернівецького комунального
обласного бюро технічної інвентаризації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про план заходів з реалізації у 2015-2017
роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року".
Інформує: Сідляр І.А.
2.
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2016 рік.
Інформує: Сідляр І.А.
3.
Про розгляд клопотання Чернівецької обласної державної
адміністрації щодо призначення Романюка Руслана Ілліча на посаду тимчасово
виконуючого обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету".
Інформує: Андрієць О.А., Романюк Р.І., Чернушка С.І.
4.
Про розгляд клопотання Департаменту охорони здоров'я обласної
державної адміністрації щодо призначення Романюка Віктора Семеновича на
посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький
медичний коледж Буковинського державного медичного університету".
Інформує: Андрієць О.А., Романюк В.С., Чернушка С.І.
5.
Про розгляд заяви тимчасово виконуючої обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
Довгань Марії Михайлівни щодо звільнення її з займаної посади.
Інформує: Китайгородська В.М., Чернушка С.І.
6.
Про розгляд внесеного Управлінням культури Чернівецької
облдержадміністрації клопотання щодо призначення тимчасово виконуючою
обов'язки директора Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Михайла Івасюка Філяк Н.М.
Інформує: Китайгородська В.М., Філяк Н.М., Чернушка С.І.
7.
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної
державної адміністрації подання щодо призначення Звягінцева Генадія
Геннадійовича на посаду директора комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв".
Інформує: Палійчук О.М., Звягінцев Г.Г.
8.
Про розгляд звернення Новодністровської міської ради №84 від
20.01.2016 щодо передачі ОКЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа у м.

Новодністровськ" з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області у комунальну власність міста Новодністровськ.
Інформує: Палійчук О.М.
9.
Про розгляд внесеного управлінням з питань забезпечення
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради подання щодо призначення Ткачука В.М. на посаду
начальника Чернівецького комунального обласного бюро технічної
інвентаризації.
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
10.
Про розгляд звернення ТОВ "Перший буковинський завод
будівельної кераміки" щодо надання згоди на здійснення поліпшень
орендованого майна за адресою: вул. Кошового, 57 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
11.
Про внесення проекту рішення "Про затвердження звіту про
незалежну оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що
складається з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м.,
вартістю 940980 грн без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул.
Небесної Сотні, 19-Д" на розгляд сесії обласної ради.
Інформує: Бардюк І.В.
12.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року".
Виступили: Сідляр І.А., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року" для розгляду
на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області
на 2016 рік.
Виступили: Сідляр І.А., Годнюк Л.О.

Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2016 рік " для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд клопотання Чернівецької обласної державної адміністрації
щодо призначення Романюка Руслана Ілліча на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж Буковинського
державного медичного університету".
Виступили: Лесюк Ю.М., Романюк Р.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Романюка
Руслана Ілліча тимчасово виконуючим обов'язки директора комунального
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського
державного медичного університету" на строк до обрання керівника зазначеної
установи у відповідності до розпорядження голови обласної ради про
оголошення конкурсу № 4 від 22.01.2016р.
Результат голосування: "за" – 8; "проти" – 0; "утримались" – 1.
ІV. Слухали:
Про розгляд клопотання Департаменту охорони здоров'я обласної
державної адміністрації щодо призначення Романюка Віктора Семеновича на
посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький
медичний коледж Буковинського державного медичного університету".
Виступили: Лесюк Ю.М.
Вирішили:
Враховуючи, що у відповідності до висновку постійної комісії з питань
приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області від 16.02.2016 року голові обласної ради рекомендовано
призначити Романюка Руслана Ілліча тимчасово виконуючим обов'язки
директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж Буковинського державного
медичного університету" на строк до обрання керівника зазначеної установи
питання щодо призначення Романюка Віктора Семеновича тимчасово
виконуючим обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету" зняти з розгляду.
Результат голосування: "за" – 8; "проти" – 0; "утримались" – 1.

V. Слухали:
Про розгляд заяви тимчасово виконуючої обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
Довгань Марії Михайлівни щодо звільнення її з займаної посади.
Виступили: Китайгородська В.М.
Вирішили:
1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити Довгань
Марію Михайлівну з посади тимчасово виконуючої обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
за власним бажанням, згідно поданої заяви.
2. З метою забезпечення постійного управління установою Управлінню
культури облдержадміністрації у встановлені терміни внести пропозиції
обласній раді щодо заміщення вакантної посади директора Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про
розгляд
внесеного
Управлінням
культури
Чернівецької
облдержадміністрації клопотання щодо призначення тимчасово виконуючою
обов'язки директора Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Михайла Івасюка Філяк Н.М.
Виступили: Китайгородська В.М., Філяк Н.М.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити на посаду
тимчасово виконуючої обов'язки директора Чернівецької обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Філяк Наталії
Миколаївни.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації подання щодо призначення Звягінцева Генадія Геннадійовича на
посаду директора комунального обласного позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв".
Виступили: Палійчук О.М., Звягінцев Г.Г.
Вирішили:

Погодити, внесене Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації, подання щодо призначення Звягінцева Г. Г. на посаду директора
комунального обласного позашкільного навчального закладу "Буковинський
центр мистецтв".
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд звернення Новодністровської міської ради №84 від 20.01.2016
щодо передачі ОКЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" з
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області
у комунальну власність міста Новодністровськ.
Виступили: Палійчук О.М., Годнюк Л.О., Придій Г.В.
Вирішили:
Вважати недоцільним передачу ОКЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа у
м. Новодністровськ" з спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області у комунальну власність міста Новодністровськ.
Результат голосування: "за" – 8; "проти" – 1; "утримались" – 0.
IX. Слухали:
Про розгляд внесеного управлінням з питань забезпечення повноважень
щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого апарату обласної
ради подання щодо призначення Ткачука В.М. на посаду начальника
Чернівецького комунального обласного бюро технічної інвентаризації.
Виступили: Герман М.І., Ткачук В.М., Палій В.М., Мотуляк В.Д.
Вирішили:
1. Погодити призначення Ткачука Василя Миколайовича на посаду
начальника Чернівецького комунального обласного бюро технічної
інвентаризації.
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ "Перший буковинський завод будівельної
кераміки" щодо надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна за
адресою: вул. Кошового, 57 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:

Відмовити ТОВ "Перший буковинський завод будівельної кераміки" у
здійсненні невід'ємних поліпшень орендованого майна за адресою: вул.
Кошового, 57 в м. Чернівцях згідно договору оренди № 3/13 від 04.02.2013.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про внесення проекту рішення "Про затвердження звіту про незалежну
оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається
з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., вартістю
940980 грн без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,
19-Д" на розгляд сесії обласної ради.
Виступили: Годнюк Л.О.
Вирішили:
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення "Про затвердження
звіту про незалежну оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л',
Л", що складається з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею
245,1 кв.м., вартістю 940980 грн. без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 19-Д" (додається).
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIІ. 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. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:
1.1.1. Трактор МТЗ-80, 1989 року випуску, заводський номер 661679,
номер заднього мосту 58523, інвентарний номер 10510009, балансовою
вартістю 16354,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Трактор гусеничний ДТ-75, 1986 року випуску, заводський номер
390214, інвентарний номер 10510002, балансовою вартістю 25126,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.3. Причеп 2ПТС-4а, 1988 року випуску, заводський номер 390214,
інвентарний номер 10510004, балансовою вартістю 3091,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.1.4. Причеп ПСЕ-12,5, 1997 року випуску, заводський номер 071265,
інвентарний номер 10510012, балансовою вартістю 11480,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.2. Чернівецького геріатричного пансіонату:
1.2.1. Легковий автомобіль Audi - 100, 1983 року випуску, інвентарний
номер 10510013, реєстраційний номер 02287 МР, балансовою вартістю 3636,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Трактор ЮМЗ – 6, 1998 року випуску, інвентарний номер 10510012,
реєстраційний номер 87-29 ЧС, балансовою вартістю 52817,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс військової частини Сухопутних військ
Збройних Сил України, зокрема військової частини – польова пошта В3950 (м.
Біла Церква):
2.1.1. Автомобіль ГАЗ -66 ЛСБА, 1983 року випуску, інвентарний номер
10510009, реєстраційний номер СЕ 0259 ВС, балансовою вартістю 45000,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Автомобіль ГАЗ -66 ЛСБА, 1988 року випуску, інвентарний номер
10510005, реєстраційний номер СЕ 0258 ВС, балансовою вартістю 69787,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Автомобіль Нива, ВАЗ-2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510019, реєстраційний номер СЕ 6319 ВС, балансовою вартістю 3360,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Автомобіль ЧВА УАЗ-3152-01, 1985 року випуску, інвентарний
номер 10510070, реєстраційний номер СЕ 2313 ВС, балансовою вартістю
24030,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. Автомобіль ВАЗ-2121, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510066, реєстраційний номер СЕ 9215 ВВ, балансовою вартістю 18827,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Автомобіль ВАЗ 2121, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510032, реєстраційний номер СЕ 5182 ВВ, балансовою вартістю 16818,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510053, реєстраційний номер СЕ 2461 ВС, балансовою вартістю 9776,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
2.1.8. Автомобіль ВАЗ 2121, 1989 року випуску, інвентарний номер
10510051, реєстраційний номер СЕ 9364 ВВ, балансовою вартістю 11518,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.9. Автомобіль УАЗ 3303, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510062, реєстраційний номер СЕ 9580 АР, балансовою вартістю 9921,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
2.1.10. Автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510025, реєстраційний номер СЕ 8359 ВВ, балансовою вартістю 14780,00
грн., із нарахованим повним зносом;

2.1.11. Автомобіль ВАЗ 2121, 1990 року випуску, інвентарний номер
10510036, реєстраційний номер СЕ 9465 ВВ, балансовою вартістю 9008,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
2.1.12. Автомобіль ВАЗ 2121, 1989 року випуску, інвентарний номер
10510037, реєстраційний номер СЕ 9463 ВВ, балансовою вартістю 18449,00
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

Л.Годнюк

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення
"Про план заходів з реалізації у
2015-2017 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до
2020 року"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проекту рішення "Про план заходів з реалізації у
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020
року", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про план заходів з реалізації у 2015-2017
роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року" для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області на 2016 рік
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2016 рік " для розгляду на сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд клопотання Чернівецької
обласної державної адміністрації щодо
призначення Романюка Руслана Ілліча
на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки
директора
КВНЗ
"Новоселицький
медичний
коледж
Буковинського державного медичного
університету"
Розглянувши та обговоривши клопотання облдержадміністрації від
01.02.2016р. № 0136/18-180 щодо розгляду на засіданні постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області заяви Романюка
Руслана Ілліча від 21.01.2016р. щодо призначення його тимчасово
виконуючим обов'язки директора комунального вищого навчального закладу
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного
університету", керуючись Положенням про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Романюка
Руслана Ілліча тимчасово виконуючим обов'язки директора комунального
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету" на строк до обрання
керівника зазначеної установи у відповідності до розпорядження голови
обласної ради про оголошення конкурсу № 4 від 22.01.2016р.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
"___" лютого 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд клопотання Чернівецької
обласної державної адміністрації щодо
призначення Романюка Руслана Ілліча
на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки
директора
КВНЗ
"Новоселицький
медичний
коледж
Буковинського державного медичного
університету"
Розглянувши та обговоривши клопотання облдержадміністрації від
01.02.2016р. № 0136/18-180 щодо розгляду на засіданні постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області заяви Романюка
Руслана Ілліча від 21.01.2016р. щодо призначення його тимчасово
виконуючим обов'язки директора комунального вищого навчального закладу
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного
університету", керуючись Положенням про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
щодо призначення Романюка Віктора
Семеновича
на
посаду
тимчасово
виконуючого обов'язки директора КВНЗ
"Новоселицький
медичний
коледж
Буковинського державного медичного
університету"
Розглянувши та обговоривши клопотання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації від 22.01.2016р. № 01.3/207 щодо призначення
Романюка Віктора Семеновича тимчасово виконуючим обов'язки директора
комунального вищого навчального закладу "Новоселицький медичний
коледж Буковинського державного медичного університету", його заяву від
20.01.2016р. щодо його призначення на зазначену посаду, керуючись статтею
42 Закону України "Про вищу освіту" та 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:
Враховуючи, що у відповідності до висновку постійної комісії з питань
приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області від 16.02.2016 року голові обласної ради
рекомендовано призначити Романюка Руслана Ілліча тимчасово виконуючим
обов'язки директора КВНЗ "Новоселицький медичний коледж Буковинського
державного медичного університету" на строк до обрання керівника
зазначеної установи питання щодо призначення Романюка Віктора
Семеновича тимчасово виконуючим обов'язки директора КВНЗ
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного
університету" зняти з розгляду.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
"___" лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
щодо призначення Романюка Віктора
Семеновича
на
посаду
тимчасово
виконуючого обов'язки директора КВНЗ
"Новоселицький
медичний
коледж
Буковинського державного медичного
університету"
Розглянувши та обговоривши клопотання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації від 22.01.2016р. № 01.3/207 щодо призначення
Романюка Віктора Семеновича тимчасово виконуючим обов'язки директора
комунального вищого навчального закладу "Новоселицький медичний
коледж Буковинського державного медичного університету", його заяву від
20.01.2016р. щодо його призначення на зазначену посаду, керуючись статтею
42 Закону України "Про вищу освіту" та 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:

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд заяви тимчасово виконуючої
обов'язки
директора
Чернівецької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка Довгань
Марії Михайлівни щодо звільнення її з
займаної посади
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючої обов'язки
директора Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Михайла Івасюка Довгань Марії Михайлівни щодо звільнення її з займаної
посади від 11.01.2016 року, враховуючи погодження заяви Управлінням
культури облдержадміністрації від 12.01.2016р. та керуючись Положенням
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити Довгань
Марію Михайлівну з посади тимчасово виконуючої обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла
Івасюка за власним бажанням, згідно поданої заяви.
2. З метою забезпечення постійного управління установою Управлінню
культури облдержадміністрації у встановлені терміни внести пропозиції
обласній раді щодо заміщення вакантної посади директора Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Управлінням
культури Чернівецької облдержадміністрації клопотання щодо призначення
тимчасово
виконуючою
обов'язки
директора
Чернівецької
обласної
універсальної наукової бібліотеки ім.
Михайла Івасюка Філяк Н.М.
Розглянувши та обговоривши заяву Філяк Наталії Миколаївни щодо
призначення її на посаду тимчасово виконуючої обов'язки директора
Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка,
враховуючи надане Управлінням культури облдержадміністрації клопотання
на її призначення від 28.01.2016р. № 01/14-37 та керуючись Положенням про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити на посаду
тимчасово виконуючої обов'язки директора Чернівецької обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Філяк Наталії
Миколаївни.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
освіти
і
науки
обласної
державної
адміністрації подання щодо призначення
Звягинцева Г.Г.. на посаду директора
комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр
мистецтв"
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо призначення Звягинцева
Геннадія Геннадійовича на посаду директора комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" від
02.02.2016р. № 01-23/249 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:
Погодити, внесене Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації, подання щодо призначення Звягинцева Г. Г. на посаду
директора комунального обласного позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв".

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Новодністровської міської ради №84
від 20.01.2016 щодо передачі ОКЗ
"Дитячо-юнацька спортивна школа
у м. Новодністровськ" з спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької
області у комунальну власність
міста Новодністровськ
Розглянувши та обговоривши звернення Новодністровської міської ради
№84 від 20.01.2016 щодо передачі ОКЗ" Дитячо-юнацька спортивна школа у
м. Новодністровськ" з спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області у комунальну власність міста Новодністровськ та
враховуючи лист Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації №01-23/310 від 08.02.2016, комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним передачу ОКЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа
у м. Новодністровськ" з спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області у комунальну власність міста Новодністровськ.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного управлінням з
питань забезпечення повноважень щодо
управління об'єктами спільної власності
виконавчого апарату обласної ради подання
щодо призначення Ткачука В.М. на посаду
начальника Чернівецького комунального
обласного бюро технічної інвентаризації
Розглянувши та обговоривши подання управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності обласної ради
щодо призначення Ткачука Василя Миколайовича на посаду начальника
Чернівецького комунального обласного бюро технічної інвентаризації та
керуючись Положенням про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити призначення Ткачука Василя Миколайовича на посаду
начальника Чернівецького комунального обласного бюро технічної
інвентаризації.
2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ "Перший буковинський завод будівельної кераміки" щодо надання згоди на здійснення поліпшення орендованого майна за
адресою: вул. Кошового, 57 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення ТОВ "Перший буковинський завод будівельної кераміки" щодо надання згоди на здійснення поліпшення орендованого майна за
адресою: вул. Кошового, 57 в м. Чернівцях, комісія
ВИРІШИЛА:
Відмовити ТОВ "Перший буковинський завод будівельної кераміки" у здійсненні невід'ємних поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Кошового, 57
в м. Чернівцях згідно договору оренди № 3/13 від 04.02.2013.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про внесення проекту рішення "Про
затвердження звіту про незалежну оцінку
майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ
Л, Л', Л", що складається з приміщень 1-1 –
1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м.,
вартістю 940980 грн без врахування ПДВ, за
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,
19-Д" на розгляд сесії обласної ради
Розглянувши рішення конкурсної комісії обласної ради від 08.10.2015
(протокол №47) з розгляду питання "Про затвердження звіту про незалежну
оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається з
приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м. за адресою:
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д", враховуючи рішення 31-ї сесії обласної
ради VI скликання від 02.04.2015 № 49-31/15 "Про затвердження розподілу
часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та доповнення Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області групи А, які підлягають
приватизації шляхом викупу в 2014-2017 роках", комісія

ВИРІШИЛА:
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення "Про затвердження
звіту про незалежну оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л',
Л", що складається з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1
кв.м., вартістю 940980 грн. без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул.
Небесної Сотні, 19-Д" (додається).
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
16 лютого 2016 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. Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату:
1.1.1. Трактор МТЗ-80, 1989 року випуску, заводський номер 661679,
номер заднього мосту 58523, інвентарний номер 10510009, балансовою
вартістю 16354,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Трактор гусеничний ДТ-75, 1986 року випуску, заводський номер
390214, інвентарний номер 10510002, балансовою вартістю 25126,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.3. Причеп 2ПТС-4а, 1988 року випуску, заводський номер 390214,
інвентарний номер 10510004, балансовою вартістю 3091,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.4. Причеп ПСЕ-12,5, 1997 року випуску, заводський номер 071265,
інвентарний номер 10510012, балансовою вартістю 11480,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.2. Чернівецького геріатричного пансіонату:
1.2.1. Легковий автомобіль Audi - 100, 1983 року випуску, інвентарний
номер 10510013, реєстраційний номер 02287 МР, балансовою вартістю
3636,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Трактор ЮМЗ – 6, 1998 року випуску, інвентарний номер
10510012, реєстраційний номер 87-29 ЧС, балансовою вартістю 52817,00
грн., із нарахованим повним зносом.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс військової частини Сухопутних
військ Збройних Сил України, зокрема військової частини – польова пошта
В3950 (м. Біла Церква):
2.1.1. Автомобіль ГАЗ -66 ЛСБА, 1983 року випуску, інвентарний номер
10510009, реєстраційний номер СЕ 0259 ВС, балансовою вартістю 45000,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Автомобіль ГАЗ -66 ЛСБА, 1988 року випуску, інвентарний номер
10510005, реєстраційний номер СЕ 0258 ВС, балансовою вартістю 69787,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Автомобіль Нива, ВАЗ-2121, 1985 року випуску, інвентарний
номер 10510019, реєстраційний номер СЕ 6319 ВС, балансовою вартістю
3360,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Автомобіль ЧВА УАЗ-3152-01, 1985 року випуску, інвентарний
номер 10510070, реєстраційний номер СЕ 2313 ВС, балансовою вартістю
24030,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. Автомобіль ВАЗ-2121, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510066, реєстраційний номер СЕ 9215 ВВ, балансовою вартістю 18827,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Автомобіль ВАЗ 2121, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510032, реєстраційний номер СЕ 5182 ВВ, балансовою вартістю 16818,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510053, реєстраційний номер СЕ 2461 ВС, балансовою вартістю 9776,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.8. Автомобіль ВАЗ 2121, 1989 року випуску, інвентарний номер
10510051, реєстраційний номер СЕ 9364 ВВ, балансовою вартістю 11518,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.9. Автомобіль УАЗ 3303, 1991 року випуску, інвентарний номер
10510062, реєстраційний номер СЕ 9580 АР, балансовою вартістю 9921,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.10. Автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510025, реєстраційний номер СЕ 8359 ВВ, балансовою вартістю 14780,00
грн., із нарахованим повним зносом;

2.1.11. Автомобіль ВАЗ 2121, 1990 року випуску, інвентарний номер
10510036, реєстраційний номер СЕ 9465 ВВ, балансовою вартістю 9008,00
грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.12. Автомобіль ВАЗ 2121, 1989 року випуску, інвентарний номер
10510037, реєстраційний номер СЕ 9463 ВВ, балансовою вартістю 18449,00
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

Л.Годнюк

