
ПРОТОКОЛ № 6 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
27 квітня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гливко 
А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 
 
 
Запрошені: 
Мельничук В.К. – заступник голови Чернівецької 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; 
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; 
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; 
Дякова А.А. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Романюк Р.І. – в.о. директора комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету"; 
Кобевко О.П. – депутат обласної ради; 
Малишевський І.О. – депутат обласної ради; 
Чорней М.В. – депутат обласної ради; 
Погурський І.І. – директор комунального закладу "Вижницька загальноосвітня 
школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" 
Семанюк М.К. – директор комунальної обласної спеціалізованої школи-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна". 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік". 

Інформує: Дякова А.А. 
2. Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання 

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

Інформує: Чернушка С.І., Лесюк Ю.М., Романюк Р.І. 
3. Про повторний розгляд питання щодо продовження трудових 

відносин з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним В.Д. 

Інформує: Лесюк Ю.М. 
4. Про розгляд заяви директора обласної бази спеціального медичного 

постачання Козіцького Леоніда Францовича щодо звільнення його з посади за 
власним бажанням. 

Інформує: Лесюк Ю.М. 
5. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звільнення 

керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області". 

Інформує: Лесюк Ю.М., Чернушка С.І. 
6. Про розгляд звернення ініціативної групи ОКМУ "Обласний 

дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо призначення на 
посаду головного лікаря установи Кобевко О.П. 

Інформує: Лесюк Ю.М. 
7. Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з державного бюджету для 
завершення реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального 
центру. 

Інформує: Лесюк Ю.М., Годнюк Л.О. 
8. Про розгляд звернення Вищого державного навчального закладу 

України "Буковинський державний медичний університет" від 31.03.2016 
№01.24/3-395 щодо надання дозволу на будівництво навчально-лікувального 
корпусу за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2. 

Інформує: Лесюк Ю.М., Чернушка С.І. 
9. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 

обласної ради VII скликання Чорнея М.В. щодо створення спільної тимчасової 
комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ "Вижницька 
загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука". 

Інформує: Палійчук О.М., Погурський І.І., Чорней М.В. 



10. Про розгляд звернення голови обласного відділення НОК України 
№10 від 11.04.2016 та звернення голови правління ГО ДЮФК "Спарта" №4 та 
№5 від 11.04.2016 щодо надання дозволу на облаштування майданчика та 
спортивного залу на території комунальної обласної спеціалізованої школи-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" за адресою: вул. Винниченка, 
119 в м. Чернівцях, на умовах спільного користування. 

Інформує: Палійчук О.М., Семанюк М.К., Чернушка С.І. 
11. Про розгляд звернення комунального закладу "Хотинська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо 
здійснення реконструкції просвітницько-виховного комплексу. 

Інформує: Палійчук О.М., Герман М.І., Ванзуряк О.К. 
12. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою. (вул. 
Заставнянська, 134). 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
13. Про розгляд заяви орендаря Чоботаря В.І. від 12.04.2016 №39/841 

щодо надання дозволу на приватизацію 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ 
Л, Л', Л" за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д. 

Інформує: Чернушка С.І., Бардюк І.В., Герман М.І. 
14. Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди 

нерухомого майна за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення 
обладнання мобільного зв'язку. 

Інформує: Бардюк І.В. 
15. Про внесення змін у штатну структуру управління з питань 

забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради. 

Інформує: Годнюк Л.О., Герман М.І. 
16. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про агенцію 

регіонального розвитку". 
Інформує: Чернушка С.І. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



І. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік". 
Виступили: Дякова А.А., Годнюк Л.О., Палій В.М., Фрей П.П. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

Про розгляд результатів зборів трудового колективу з обрання Романюка 
Р.І. на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
"Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету". 
Виступили: Чернушка С.І., Лесюк Ю.М., Романюк Р.І. 

Вирішили:  

1. Результати виборів від 08.04.2016р. керівника комунального вищого 
навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету" взяти до відома. 

2. У відповідності до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та 
рішення вищого колегіального органу - загальних зборів трудового колективу  
від 08.04.2016р. рекомендувати голові обласної ради укласти контракт з 
Романюком Русланом Іллічем строком на 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про повторний розгляд питання щодо продовження трудових відносин з 

головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" 
Задорожним В.Д. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Кобевко О.П. 

Вирішили:  

Рекомендувати  голові обласної ради не продовжувати трудові відносини з 
головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" 
Задорожним Василем Дмитровичем. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 



ІV. Слухали: 
Про розгляд заяви директора обласної бази спеціального медичного 

постачання Козіцького Леоніда Францовича щодо звільнення його з посади за 
власним бажанням. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Годнюк Л.О., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 
посади директора обласної бази спеціального медичного постачання Козіцького 
Леоніда Францовича у зв'язку із закінченням строку дії контракту. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звільнення 

керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Чернушка С.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Підтримати проект рішення сесії обласної ради "Про звільнення керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 
зв'язку із закінченням строку дії їх контрактів". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ініціативної групи ОКМУ "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо призначення на посаду 
головного лікаря установи Кобевко О.П. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Кобевко О.П., Малишевський І.О. 

Вирішили:  

Звернення ініціативної групи обласної комунальної медичної установи 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" взяти до відома. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо виділення коштів з державного бюджету для 
завершення реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального 
центру. 



Виступили: Лесюк Ю.М., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Звернення Чернівецької міської ради від 23.03.2016 №01/02-05/750 "Про 
вжиття заходів щодо прискорення будівництва перинатального центру" взяти 
до відома. 

2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо виділення коштів з державного бюджету для 
завершення реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального 
центру 

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 
 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Вищого державного навчального закладу України 

"Буковинський державний медичний університет" від 31.03.2016 №01.24/3-395 
щодо надання дозволу на будівництво навчально-лікувального корпусу за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2. 
Виступили: Лесюк Ю.М., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Палій 
В.М., Ткачук В.В., Волошенюк М.В., Чорней М.В., Малишевський І.О. 

Вирішили:  

1. Звернення Вищого державного навчального закладу України 
"Буковинський державний медичний університет" від 31.03.2016 №01.24/3-395 
щодо надання дозволу на будівництво навчально-лікувального корпусу за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, взяти до відома. 

2.  Створити тимчасову комісію для вивчення зазначеного питання, до 
складу якої включити депутатів обласної ради: Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Палія 
В.М., Ткачука В.В., Волошенюк М.В., Чорнея М.В., Малишевського І.О. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької обласної ради 

VII скликання Чорнея М.В. щодо створення спільної тимчасової комісії для 
перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ "Вижницька загальноосвітня 
школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука". 
Виступили: Палійчук О.М., Погурський І.І., Чорней М.В. Ткачук В.В., 
Волошенюк М.В., Палій В.М., Фрей П.П., Мельничук В.К., Годнюк Л.О. 



Вирішили:  

1. Депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Чорнея М.В. від 24.03.2016 №31/721 щодо створення спільної 
депутатської комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ 
"Вижницька загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" 
взяти до відома. 

2.  Створити спільну тимчасову комісію для вивчення зазначеного 
питання, до складу якої включити депутатів - членів постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме: Ткачука В.В., 
Волошенюк М.В., Палія В.М., Фрея П.П., депутатів обласної ради: Болтунова 
О.В., Гешка І.Т., Костащука І.І., Мельничука В.К., Чорнея М.В. та 
представників Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації тимчасово відсторонити Погурського І.І. від виконання 
обов'язків директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня 
школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука". 

4. За результатами роботи спільної тимчасової комісії повернутися до 
розгляду даного питання. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення голови обласного відділення НОК України №10 від 

11.04.2016 та звернення голови правління ГО ДЮФК "Спарта" №4 та №5 від 
11.04.2016 щодо надання дозволу на облаштування майданчика та спортивного 
залу на території комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей" за адресою: вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях, на 
умовах спільного користування. 
Виступили: Палійчук О.М., Семанюк М.К., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Фрей 
П.П., Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу директору комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк 
М.К. на укладання угоди з головою правління ГО ДЮФК "Спарта" для 
облаштування майданчика та спортивного залу на території школи-інтернат, на 
умовах спільного користування без зміни власника земельної ділянки. 



2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунального закладу "Хотинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу. 
Виступили: Палійчук О.М., Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1.  Звернення комунального закладу "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу, взяти до відома. 

2.   Звернення комунального закладу "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу направити для розгляду 
Чернівецькій обласній державній адміністрації та рекомендувати останній при  
уточненні бюджету 2016 року, виділити відповідні кошти для здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XIІ. Слухали: 
Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення "Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви орендаря Чоботаря В.І. від 12.04.2016 №39/841 щодо 

надання дозволу на приватизацію 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', 
Л" за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д. 
Виступили: Чернушка С.І., Бардюк І.В., Герман М.І. 

Вирішили:  



1.  Погодити надання дозволу на приватизацію 22/100 частини будівлі 
міні-пекарні літ Л, Л', Л" за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д 
шляхом викупу орендарем, відповідно до пункту 2 рішення 4-ї сесії обласної 
ради VІІ скликання від 15.03.2016 № 43-4/16. 

2.   Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди нерухомого 

майна за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання 
мобільного зв'язку. 
Виступили: Бардюк І.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Відмовити ПрАТ "МТС Україна" у передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання 
мобільного зв'язку". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XV. Слухали: 
Про внесення змін у штатну структуру управління з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради. 
Виступили: Годнюк Л.О., Герман М.І., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. Створити додатково у складі управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради відділ з питань земельних відносин у складі 
3-х одиниць та сектор обліку та аудиту у складі 2-х одиниць, збільшивши 
чисельність управління на 5-ть одиниць. 

2. Голові постійної комісії  Годнюк Л.О. при розгляді проекту рішення 
сесії обласної ради "Про структуру та чисельність виконавчого апарату 
обласної ради " доповнити рішення наступним абзацом: 

"створити додатково у складі управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради відділ з питань земельних відносин у складі 
3-х одиниць та сектор обліку та аудиту у складі 2-х одиниць". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 



XVІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про агенцію 

регіонального розвитку". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про Агенцію 
регіонального розвитку Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 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 2016 рік", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік" для розгляду на сесії обласної ради.  
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

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

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол № 2 від 08 квітня 2016 року 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора комунального 
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж 
Буковинського державного медичного університету", керуючись 
Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 42 Закону України "Про 
вищу освіту", комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Результати виборів від 08.04.2016р. керівника комунального вищого 

навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету" взяти до відома. 

2. У відповідності до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та 
рішення вищого колегіального органу - загальних зборів трудового 
колективу  від 08.04.2016р. рекомендувати голові обласної ради укласти 
контракт з Романюком Русланом Іллічем строком на 5 років. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 

 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
"___"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про повторний розгляд питання щодо 
продовження трудових відносин з  
головним лікарем комунальної 
медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним В.Д.   

 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання обласної державної 

адміністрації від 15.04.2016р. № 01.36/18-675 щодо  повторного розгляду 
питання на засіданні постійної комісії щодо продовження трудових відносин 
з головним лікарем комунальної  медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем, враховуючи його заяву  від 
27.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання 
контракту на новий строк, лист Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/658, висновок постійної комісії 
з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 24.03.2016р., повторний 
лист Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 18.04.2016р. 
№ 01.2/1376 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 обласної ради не продовжувати трудові 
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний 
центр "Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
 27  квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора обласної 
бази спеціального медичного 
постачання Козіцького Л.Ф. щодо 
звільнення його з посади за власним 
бажанням 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної бази 

спеціального медичного постачання Козіцького Леоніда Францовича від  
11.04.2016р. щодо звільнення його з займаної посади за власним бажанням, 
враховуючи надане Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
погодження на його звільнення та керуючись Положенням про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV 
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 

посади директора обласної бази спеціального медичного постачання 
Козіцького Леоніда Францовича у зв'язку із закінченням строку дії 
контракту. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.  Годнюк 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
"___"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про звільнення 
керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області  у зв'язку із закінченням строку 
дії їх контрактів 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області", керуючись пунктом  20 частини 1 статті 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 3.16 Положення 
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим 
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, 
у відповідності до абзацу 1 пункту 5.2., пункту 6.1. контрактів з головним 
лікарем ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Ковалем Ю.І., головним лікарем 
ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
Ковалюком В.Д., головним лікарем КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер", головним лікарем ОКУ "Чернівецький обласний 
центр служби крові" Мігайчуком В.М, головним лікарем КМУ "Обласний 
центр "Здоров'я" Задорожним В. Д., директором обласної бази спеціального 
медичного постачання Козіцьким Л.Ф., враховуючи висновки постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 21.03.2016р. та 
висновки постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
від 24.03.2016р., комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати проект рішення сесії обласної ради "Про звільнення 
керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області у зв'язку із закінченням строку дії їх контрактів". 

 
 

Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК   
 
Про розгляд звернення ініціативної групи 
ОКМУ "Обласний дитячий протиту-
беркульозний санаторій "Садгора" щодо 
призначення на посаду  головного лікаря 
установи Кобевко О.П. 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ініціативної групи обласної 

комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора", яка звернулася до голови обласної ради з пропозицією 
щодо призначення депутата обласної ради, заступника голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Кобевко Ольги 
Петрівни на посаду головного лікаря зазначеної установи та керуючись 
Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

ВИРІШИЛА:  
 
Звернення ініціативної групи обласної комунальної медичної установи 

"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" взяти до 
відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо виділення коштів 
з державного бюджету для завершення 
реконструкції будівель Чернівецького 
обласного перинатального центру 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з державного 
бюджету для завершення реконструкції будівель Чернівецького обласного 
перинатального центру, враховуючи звернення Чернівецької міської ради від 
23.03.2016 №01/02-05/750 "Про вжиття заходів щодо прискорення 
будівництва перинатального центру", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернення Чернівецької міської ради від 23.03.2016 №01/02-05/750 
"Про вжиття заходів щодо прискорення будівництва перинатального центру" 
взяти до відома. 

2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з державного бюджету 
для завершення реконструкції будівель Чернівецького обласного 
перинатального центру 

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Вищого 
державного навчального закладу України 
"Буковинський державний медичний 
університет" від 31.03.2016 №01.24/3-395 
щодо надання дозволу на будівництво 
навчально-лікувального корпусу за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Вищого державного 
навчального закладу України "Буковинський державний медичний 
університет" від 31.03.2016 №01.24/3-395 щодо надання дозволу на 
будівництво навчально-лікувального корпусу за адресою: м. Чернівці, вул. 
Фастівська, 2, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Вищого державного навчального закладу України 
"Буковинський державний медичний університет" від 31.03.2016 №01.24/3-
395 щодо надання дозволу на будівництво навчально-лікувального корпусу 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, взяти до відома. 

2. Створити тимчасову комісію для вивчення зазначеного питання, до 
складу якої включити депутатів обласної ради: Годнюк Л.О., Гливко А.Г., 
Палія В.М., Ткачука В.В., Волошенюк М.В., Чорнея М.В., Малишевського 
І.О. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд депутатського звернення 
депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Чорнея М.В. від 24.03.2016 
№31/721 щодо створення спільної 
тимчасової комісії для перевірки 
фінансово-господарської діяльності КЗ 
"Вижницька загальноосвітня школа–
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" 

 

 

Розглянувши та обговоривши депутатське звернення депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Чорнея М.В. від 24.03.2016 
№31/721 щодо створення спільної тимчасової комісії для перевірки 
фінансово-господарської діяльності КЗ "Вижницька загальноосвітня школа–
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука", комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради VII 

скликання Чорнея М.В. від 24.03.2016 №31/721 щодо створення спільної 
депутатської комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ 
"Вижницька загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука" 
взяти до відома. 

2.  Створити спільну тимчасову комісію для вивчення зазначеного 
питання, до складу якої включити депутатів - членів постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме: Ткачука 
В.В., Волошенюк М.В., Палія В.М., Фрея П.П., депутатів обласної ради: 
Болтунова О.В., Гешка І.Т., Костащука І.І., Мельничука В.К., Чорнея М.В. та 
представників Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 



3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації тимчасово відсторонити Погурського І.І. від 
виконання обов'язків директора комунального закладу "Вижницька 
загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука". 

4. За результатами роботи спільної тимчасової комісії повернутися до 
розгляду даного питання. 
 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення голови обласного 
відділення НОК України №10 від 
11.04.2016 та звернення голови правління 
ГО ДЮФК "Спарта" №4 та №5 від 
11.04.2016 щодо надання дозволу на 
облаштування майданчика та спортивного 
залу на території комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" за адресою: 
вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях, на 
умовах спільного користування. 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення голови обласного відділення 
НОК України №10 від 11.04.2016 та звернення голови правління ГО ДЮФК 
"Спарта" №4 та №5 від 11.04.2016 щодо надання дозволу на облаштування 
майданчика та спортивного залу на території комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" за 
адресою: вул. Винниченка, 119 в м. Чернівцях, на умовах спільного 
користування, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу директору комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" 
Семанюк М.К. на укладання угоди з головою правління ГО ДЮФК "Спарта" 
для облаштування майданчика та спортивного залу на території школи-
інтернат, на умовах спільного користування без зміни власника земельної 
ділянки. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 

 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення комунального 
закладу "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 
15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного 
комплексу 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення комунального закладу 
"Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 
№137 щодо здійснення реконструкції просвітницько-виховного комплексу, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення комунального закладу "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу, взяти до відома. 

2. Звернення комунального закладу "Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" від 15.04.2016 №137 щодо здійснення 
реконструкції просвітницько-виховного комплексу направити для розгляду 
Чернівецькій обласній державній адміністрації та рекомендувати останній 
при  уточненні бюджету 2016 року, виділити відповідні кошти для 
здійснення реконструкції просвітницько-виховного комплексу. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та 
оформлення права власності за 
Чернівецькою обласною радою 

 

 
Відповідно до статей 8, 122, 123 Земельного кодексу України, пункту 3 

розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності", статті 50 Закону України "Про 
землеустрій", керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону  України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення "Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою".  
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                  Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд заяви орендаря Чоботаря В.І. 
від 12.04.2016 №39/841 щодо надання 
дозволу на приватизацію 22/100 частини 
будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л" за 
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 
19-Д 

 

 

Розглянувши та обговоривши заяву орендаря Чобатаря В.І. від 
12.04.2016 №39/841 щодо надання дозволу на приватизацію 22/100 частини 
будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л" за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної 
Сотні, 19-Д, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу на приватизацію 22/100 частини будівлі 
міні-пекарні літ Л, Л', Л" за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д 
шляхом викупу орендарем, відповідно до пункту 2 рішення 4-ї сесії обласної 
ради VІІ скликання від 15.03.2016 № 43-4/16. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
27 квітня 2016 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" 
щодо оренди нерухомого майна за адресою: вул. 
Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення 
обладнання мобільного зв'язку 

 
Розглянувши висновок постійної комісії від 29.10.2015 "Про повторний 

розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" щодо оренди нерухомого майна за ад-
ресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання мобільно-
го зв'язку", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити ПрАТ "МТС Україна" у передачі в оренду нерухомого майна 

за адресою: вул. Білоусова, 19 в м. Чернівцях для розміщення обладнання мобі-
льного зв'язку". 

 
 

 
Голова постійної комісії       Л.Годнюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про внесення змін у штатну структуру 
управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами 
спільної власності виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради 

 

 

Враховуючи значне навантаження на працівників управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради пов'язане із підготовкою 
матеріалів для державної реєстрації речових прав на землю, робота з 
управлінням Держкомзему та управлінням державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Чернівецькій області, надання 
практичної допомоги комунальним установам та підприємствам комунальної 
власності в ефективності використання нерухомого майна, перевірки стану 
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, та 
враховуючи відсутність відповідних спеціалістів з зазначених питань, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити додатково у складі управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради відділ з питань земельних відносин у 
складі 3-х одиниць та сектор обліку та аудиту у складі 2-х одиниць, 
збільшивши чисельність управління на 5-ть одиниць. 

2. Голові постійної комісії  Годнюк Л.О. при розгляді проекту рішення 
сесії обласної ради "Про структуру та чисельність виконавчого апарату 
обласної ради " доповнити рішення наступним абзацом: 

"створити додатково у складі управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого 
апарату Чернівецької обласної ради відділ з питань земельних відносин у 
складі 3-х одиниць та сектор обліку та аудиту у складі 2-х одиниць". 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
27 квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про Агенцію 
регіонального розвитку Чернівецької 
області" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про Агенцію регіонального 
розвитку Чернівецької області", комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про Агенцію 
регіонального розвитку Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 

 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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