ПРОТОКОЛ № 7
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
23 червня 2016 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій
Г.В., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П.
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;
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;
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;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
Татарчук Т.М. – начальник відділу регіонального розвитку та фінансового
моніторингу обласної ради;
Лесюк Ю.І. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Пасічник Н.В. – заступник директора Департаменту – начальник управління
соціального обслуговування, соціальних послуг, інтеграції інвалідів та
соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації;
Романко Т.Б. – начальник управління суспільних комунікацій обласної
державної адміністрації;
Тимофійчук О.Р. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний
диспансер";

Тащук І.В. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер";
Малишевський І.О. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер";
Каланча А.В. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові";
Киричик А.О. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
директора обласної бази спеціального медичного постачання;
Матейчук С.З. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора";
Попадюк А.М. – кандидат на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я";
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Кондрат О.М. – директор Чорторийського психоневрологічного будинкуінтернату;
Зинич Ю.С. – т.в.о. директора Черешського психоневрологічного будинкуінтернату;
Харина М.Я. – т.в.о. директора Нижньо-Станівецького психоневрологічного
будинку-інтернату;
Богатирець О.В. – т.в.о. начальника КУ "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області";
Білянін Г.І. – директор КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти";
Пріску В.В. – в.о. головного лікаря Комунальна установа "Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка";
Кобевко О.П. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання;
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна";
Грушко О.І. – головний лікар обласної комунальної установи "Лікарня швидкої
медичної допомоги";
Чернюх О.І. – директор Педагогічного коледжу Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер"
Тимофійчука О.Р.
Інформує: Лесюк Ю.М., Тимофійчук О.Р., Чернушка С.І.
2.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука
Іллі Вікторовича, звернення трудового колективу та громадських організацій
щодо призначення Тащука І.В. на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький
обласний клінічний онкологічний диспансер".

Інформує: Лесюк Ю.М., Тащук І.В., Чернушка С.І.
3.
Про розгляд заяви Малишевського І.О. від 14.06.2016 щодо
призначення його на посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та
звернень громадських організацій щодо призначення Малишевського І.О. на
посаду головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер".
Інформує: Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., Чернушка С.І.
4.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" Каланчі Анжеліки
Володимирівни.
Інформує: Лесюк Ю.М., Каланча А.В., Чернушка С.І.
5.
Про розгляд заяви Киричика А.О. щодо призначення його на посаду
тимчасово виконуючим обов'язки директора обласної бази спеціального
медичного постачання.
Інформує: Лесюк Ю.М., Киричик А.О.
6.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора"
Матейчук Світлани Зіновіївни.
Інформує: Лесюк Ю.М., Матейчук С.З., Чернушка С.І.
7.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного
лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я" Попадюка Андрія Миколайовича.
Інформує: Лесюк Ю.М., Попадюк А.М., Чернушка С.І.
8.
Про розгляд внесеного облдержадміністрацією подання щодо
продовження трудових відносин, шляхом укладання нового контракту з
директором КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" Федоруком А.І.
Інформує: Федорук А.І., Герман М.І.
9.
Про розгляд заяви директора Чорторийського психоневрологічного
будинку-інтернату Кондрат Ольги Миколаївни щодо звільнення її з займаної
посади.
Інформує: Пасічник Н.В.,
10.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Зинича Ю.С. на посаду директора Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату.
Інформує: Пасічник Н.В., Зинич Ю.С.
11.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Харини М.Я. на посаду директора НижньоСтанівецького психоневрологічного будинку-інтернату.

Інформує: Пасічник Н.В., Харина М.Я.
12.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Богатирець О. В. на посаду начальника КУ
"Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ
соціального захисту населення області".
Інформує: Пасічник Н.В., Богатирець О.В.
13.
Про розгляд звернення голови Сторожинецької районної державної
адміністрації Я.Бартоша щодо створення комісії.
Інформує: Пасічник Н.В.
14.
Про лист облдержадміністрації щодо співпраці з методичною
службою та надання освітніх послуг, а також притягнення до дисциплінарної
відповідальності директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти"
Біляніна Г.І.
Інформує: Палійчук О.М., Білянін Г.І., Чернушка С.І.
15.
Про розгляд звернення КУ "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" від 27.05.2016 №458 щодо недоцільності розгляду
питання реорганізації КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка"
в
комунальне
підприємство
"Чернівецький
обласний
стоматологічний центр".
Інформує: Лесюк Ю.М., Пріску В.В.
16.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення
та передачу права постійного користування земельними ділянками в с. БанилівПідгірний Сторожинецького району Чернівецької області".
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
17.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
18.
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги"
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
19.
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги"
щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ Г)
за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
20.
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 12.05.2016
№39/1073 щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Фастівська, 2 та частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 137.
Інформує: Герман М.І.

21.
Про розгляд внесеного депутатом Чернівецької обласної ради VII
скликання Кобевко О.П. проекту рішення сесії обласної ради "Про Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Інформує: Кобевко О.П.
22.
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
23.
Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань
економіки, бюджету та інвестицій від 28.04.2016 №7/10 "Про внесення змін до
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
24.
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 29.03.2016
№01/02-05/800 щодо прийняття обласної програми підтримки розвитку
Чернівецького міського комунального підприємства Міжнародний аеропорт
"Чернівці" на 2016-2020 роки із загальним обсягом фінансування 50 млн. грн.
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
25.
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 18.04.2016
№01/02-11/993 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська книга".
Інформує: Романко Т.Б., Чернушка С.І.
26.
Про розгляд результатів робочої групи щодо надання дозволу
Вищому державному навчальному закладу України "Буковинський державний
медичний університет" на будівництво навчально-лікувального корпусу за
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2.
Інформує: Ткачук В.В., Грушко О.І., Лесюк Ю.І.
27.
Про розгляд звернення Національного природного парку
"Хотинський" щодо передачі у державну власність майна спільної власності
територіальних громад області за адресами: вул. Річна, 2 в м. Хотині та вул.
Головна, 1-в в с. Ожеве Сокирянського р-ну.
Інформує: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
28.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо
використання нерухомого майна за адресою: проспект Незалежності, 98 в
м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
29.
Про розгляд протокольного рішення 4-ї сесії обласної ради VII
скликання від 15.03.2016 №6/4 щодо використання окремого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул.
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.

30.
Про розгляд звернення КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини
приміщення будівлі літ Р) за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
31.
Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс» від 30.05.2016 №24 щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої
архітектурної форми (навісу).
Інформує: Чернюх О.І., Чернушка С.І., Герман М.І.
32.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про передачу
окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області".
Інформує: Татарчук Т.М., Герман М.І.
33.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних
лісових ділянок".
Інформує: Чернушка С.І.
34.
Про розгляд результатів депутатської підкомісії щодо надання
дозволу на будівництво Єпархіального будинку на території Чернівецького
геріатричного пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях.
Інформує: Годнюк Л.О., Білек О.В., Мотуляка В.Д.
35.
Про розгляд звернення ТОВ "Жентол" від 28.04.2016 №39/1002
щодо затвердження звітів №1025 від 25.04.2016 "Про незалежну оцінку вартості
приміщення операторної АЗС (Літ. Д), що знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул. Енергетична, буд.2" та №1027 від 25.04.2016 "Про незалежну оцінку
машин та обладнання".
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
36.
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 клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Тимофійчука О.Р.
Виступили: Лесюк Ю.М., Тимофійчук О.Р.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи

"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Тимофійчука
Олега Романовича.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука Іллі
Вікторовича, звернення трудового колективу та громадських організацій щодо
призначення Тащука І.В. на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький
обласний клінічний онкологічний диспансер".
Виступили: Лесюк Ю.М., Тащук І.В., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк
В.Д., Палій В.М., Придій Г.В, представники громадських організацій.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" Тащука І.В. на період до призначення керівника
зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 2 - "утримались",
ІII. Слухали:
Про розгляд заяви Малишевського І.О. від 14.06.2016 щодо призначення
його на посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та звернень
громадських організацій щодо призначення Малишевського І.О. на посаду
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер".
Виступили: Лесюк Ю.М., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук
В.В., представники громадських організацій.
Вирішили:
Враховуючи, що комісія рекомендувала голові Чернівецької обласної ради
призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука І.В.
(результат голосування: 8 – "за" 2 – "утримались"), була внесена пропозиція
депутата обласної ради Гайничеру М.І. щодо зняття з розгляду порядку денного
даного питання (результат голосування: 7 – "за", 3 – "утримались").
Результат голосування: 7 - "за", 3 - "утримались".

ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний центр служби крові" Каланчі Анжеліки
Володимирівни.
Виступили: Лесюк Ю.М., Каланча А.В., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр
служби крові" Каланчу Анжеліку Володимирівну на період до призначення
керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 9 - "за", 1 - "утримався".
V. Слухали:
Про розгляд заяви Киричика А.О. щодо призначення його на посаду
тимчасово виконуючим обов'язки директора обласної бази спеціального
медичного постачання.
Виступили: Лесюк Ю.М., Киричик А.О., Гайничеру М.І., представники
громадських організацій.
Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації Лесюк Ю.М. зауважив, що Департамент не
заперечує щодо призначення Киричика А.О. на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки директора обласної бази спеціального медичного постачання.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючим обов'язки директора обласної бази спеціального медичного
постачання Киричика Андрія Олександровича.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" Матейчук
Світлани Зіновіївни.
Виступили: Лесюк Ю.М., Матейчук С.З., Чернушка С.І.
Вирішили:

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Матейчук Світлану Зіновіївну на
період до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної
ради.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ
"Обласний центр здоров'я" Попадюка Андрія Миколайовича.
Виступили: Лесюк Ю.М., Попадюк А.М., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я"
Попадюка Андрія Миколайовича на період до призначення керівника
зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
VIII. Слухали:
Про розгляд внесеного облдержадміністрацією подання щодо
продовження трудових відносин, шляхом укладання нового контракту з
директором КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" Федоруком А.І.
Виступили: Федорук А.І., Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" Федоруком
Анатолієм Івановичем шляхом укладання нового контракту строком на 5 років.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
IX. Слухали:
Про розгляд заяви директора Чорторийського психоневрологічного
будинку-інтернату Кондрат Ольги Миколаївни щодо звільнення її з займаної
посади.
Виступили: Пасічник Н.В., Кондрат О.М.
Вирішили:

1.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити
Кондрат Ольгу Миколаївну з посади директора Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату за власним бажанням, згідно поданої
заяви.
2.
З метою забезпечення постійного управління установою
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у
встановлені терміни внести пропозиції обласній раді щодо заміщення вакантної
посади директора Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату.
Результат голосування: 8 - "за", 2 – "утримались".
X. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Зинича Ю.С. на посаду директора Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату.
Виступили: Пасічник Н.В., Зинич Ю.С.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Зинича Юрія Сільвестровича на посаду директора Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд сесії обласної
ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
XІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Харини М.Я. на посаду директора Нижньо-Станівецького
психоневрологічного будинку-інтернату.
Виступили: Пасічник Н.В., Харина М.Я.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Харини Миколи Ярославовича на посаду директора НижньоСтанівецького психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд
сесії обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "утримався".
XIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Богатирець О. В. на посаду начальника КУ "Група

моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального
захисту населення області".
Виступили: Пасічник Н.В., Богатирець О.В.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника комунальної
установи "Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту
установ соціального захисту населення області" та внести на розгляд сесії
обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення голови Сторожинецької районної державної
адміністрації Я.Бартоша щодо створення комісії.
Виступили: Пасічник Н.В.
Вирішили:
1.
Звернення
голови
Сторожинецької
районної
державної
адміністрації Я.Бартоша взяти до відома.
2.
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей від 27.04.2016 №5.
3.
Звернення
голови
Сторожинецької
районної
державної
адміністрації Я.Бартоша щодо створення спеціальної комісії з перевірки
достовірності обліку, звітності та надання практичної допомоги господарській
діяльності підсобного господарства Черешського психоневрологічного
будинку-інтернату направити до Департаменту агропромислового розвитку
Чернівецької обласної державної адміністрації.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про лист облдержадміністрації щодо співпраці з методичною службою та
надання освітніх послуг, а також притягнення до дисциплінарної
відповідальності директора КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти"
Біляніна Г.І.
Виступили: Білянін Г.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
1. Лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 26.04.2016
№01.35/18-735 взяти до відома.

2. Директору Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації Палійчук О.М. та директору комунального закладу
"Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніну
Г.І. з метою організації підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
навчальних закладів Чернівецької області вжити дієвих заходів щодо
налагодження співпраці між собою.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про розгляд звернення КУ "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" від 27.05.2016 №458 щодо недоцільності розгляду
питання реорганізації КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка"
в
комунальне
підприємство
"Чернівецький
обласний
стоматологічний центр".
Виступили: Лесюк Ю.М., Пріску В.В., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І.
Вирішили:
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. рекомендувати Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо доцільності реорганізації
КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" в
комунальне підприємство "Чернівецький обласний стоматологічний центр".
Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались",
1 - "не голосував".
Рішення не прийнято.
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Годнюк Л.О.:
1.
Звернення
КУ
"Чернівецька
обласна
консультативна
стоматологічна поліклініка" від 27.05.2016 №458 щодо недоцільності розгляду
питання
реорганізації
КУ
"Чернівецька
обласна
консультативна
стоматологічна поліклініка" в комунальне підприємство "Чернівецький
обласний стоматологічний центр" взяти до відома.
2.
Враховуючи, що проект рішення "Про створення комунального
підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом
реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" розміщений на сайті Чернівецької обласної ради з
09.09.2015 р., рекомендувати Чернівецькій обласній раді зняти даний проект
рішення з сайту обласної ради.
Результат голосування: 5 - "за", 0 - "проти", 4 - "утримались",
1 - "не голосував".
Рішення не прийнято.

XVІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення та
передачу права постійного користування земельними ділянками в с. БанилівПідгірний Сторожинецького району Чернівецької області".
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про припинення та
передачу права постійного користування земельними ділянками в с. БанилівПідгірний Сторожинецького району Чернівецької області" для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
Вирішили: :
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
підвального приміщення будівлі літ Е) площею 47,7 кв.м. за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
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. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.5. 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 2016
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м.
Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху будівлі літ А) площею 87,4 кв.м. за адресою: вул.
Фастівська, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1.
Використання майна під розміщення магнітно-резонансного
томографа;
2.2.
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.3.
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);
2.4.
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 2016
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо
передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ Г) за
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення будівлі літ Г) площею 48,4 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 2 в м.
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення складу;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;

2.3. 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);
2.4. 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 2016
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова О.П. від 12.05.2016 №39/1073
щодо виділення частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Фастівська, 2 та частини земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 137.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Вважати недоцільним виділення ФОП Пруднікову О.П. частини земельної
ділянки площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 та частини
земельної ділянки площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137,
для розміщення МАФ (малих архітектурних форм) для торгівлі продуктами
харчування без товарів підакцизної групи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXІ. Слухали:
Про розгляд внесеного депутатом Чернівецької обласної ради VII
скликання Кобевко О.П. проекту рішення сесії обласної ради "Про Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Кобевко О.П., Гайничеру М.І.
Вирішили:
Направити внесений депутатом Чернівецької обласної ради VII скликання
Кобевко О.П. проект рішення сесії обласної ради "Про Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" на доопрацювання.
Результат голосування: 8 - "за", 2 - "проти".

XXIІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І., Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк
В.Д.
Вирішили:
Проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" зняти з розгляду.
Результат голосування: 7 - "за", 3 - "утримались".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестицій від 28.04.2016 №7/10 "Про внесення змін до Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
Залишити висновок постійної комісії обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестицій від 28.04.2016р. № 7/10 щодо внесення змін до
Положення про порядок призначення та звільнення 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
без розгляду.
Результат голосування: 7 - "за", 3 - "утримались".
XXІV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 29.03.2016 №01/0205/800 щодо прийняття обласної програми підтримки розвитку Чернівецького
міського комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Чернівці" на
2016-2020 роки із загальним обсягом фінансування 50 млн. грн.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О.
Вирішили:
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Годнюк Л.О.:

1. Звернення Чернівецької міської ради від 29.03.2016 №01/02-05/800 взяти
до відома.
2. Вважати доцільним повернення Чернівецького міського комунального
підприємства Міжнародний аеропорт "Чернівці" з спільної власності
територіальної громади м. Чернівці у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, за умови без відшкодування
територіальній громаді м. Чернівці коштів, вкладених в його розвиток за час
перебування у міській комунальній власності.
Результат голосування: 0 - "за", 3 - "проти", 4 - "утримались",
3 - "не голосували".
Рішення не прийнято
XXV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 18.04.2016 №01/0211/993 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська книга".
Виступили: Романко Т.Б., Чернушка С.І.
Вирішили:
Відтермінувати розгляд даного питання у зв'язку із необхідністю
додаткового вивчення.
Результат голосування: 7 - "за", 0 - "проти", 3 - "не голосували".
XXVІ. Слухали:
Про розгляд результатів робочої групи щодо надання дозволу Вищому
державному навчальному закладу України "Буковинський державний медичний
університет" на будівництво навчально-лікувального корпусу за адресою: м.
Чернівці, вул. Фастівська, 2.
Виступили: Ткачук В.В., Лесюк Ю.І.
Вирішили:
Надати дозвіл Вищому державному навчальному закладу України
"Буковинський державний медичний університет" на будівництво навчальнолікувального корпусу за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, за умови
укладання 2-х сторонньої угоди між Чернівецькою обласною радою та Вищим
державним навчальним закладом України "Буковинський державний медичний
університет" на умовах: без зміни власника земельної ділянки.
Результат голосування: 9 - "за", 0 - "проти", 1 - "не голосував".

XXVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Національного природного парку "Хотинський"
щодо передачі у державну власність майна спільної власності територіальних
громад області за адресами: вул. Річна, 2 в м. Хотині та вул. Головна, 1-в в с.
Ожеве Сокирянського р-ну.
Виступили: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К., Годнюк Л.О.
Вирішили:
1.
Вважати недоцільною передачу у державну власність нерухомого
майна спільної власності територіальних громад області за адресами: вул.
Річна, 2 в м. Хотині та вул. Головна, 1-В в с. Ожеве Сокирянського р-ну.
2.
Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління
об'єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради внести
пропозиції щодо передачі в оренду Національному природному парку
"Хотинський" нерухомого майна за адресою: вул. Річна, 2 в м. Хотині.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо
використання нерухомого майна за адресою: проспект Незалежності, 98 в м.
Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Звернення Чернівецької обласної ради профспілок із зазначеного
питання взяти до відома.
2.
Погодитись із висновком постійної комісії з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО та
членів їх сімей від 27.04.2016.
Результат голосування: 7 - "за", 1 - "утримався", 0 - "проти", 2 - "не
голосували".
XXІX. Слухали:
Про розгляд протокольного рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання
від 15.03.2016 №6/4 щодо використання окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул. Кафедральна, 2
в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І., Ванзуряк О.К.
Вирішили:

Зняти з розгляду сесії обласної ради проект рішення "Про використання
окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях".
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXX. Слухали:
Про розгляд звернення КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини
приміщення будівлі літ Р) за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення будівлі літ Р) площею 187,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану,
242 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення кафе, яке не здійснює продаж
товарів підакцизної групи;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.3. 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);
2.4. 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 2016
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXI. Слухали:
Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс» від 30.05.2016 №24 щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої
архітектурної форми (навісу).
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:

Створити робочу групу для вивчення даного питання до складу якої
включити депутатів обласної ради: Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Гливко А.Г.,
Грижук В.І., Волошенюк М.В.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXII. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про передачу окремого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Татарчук Т.М., Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про передачу
окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXIII. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних лісових
ділянок".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних
лісових ділянок" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXIV. Слухали:
Про розгляд результатів депутатської підкомісії щодо надання дозволу на
будівництво Єпархіального будинку на території Чернівецького геріатричного
пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях.
Виступили: Годнюк Л.О., Білек О.В., Мотуляка В.Д.
Вирішили:
1. Інформацію депутатської підкомісії взяти до відома.
2. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,20 га для
будівництва Єпархіального будинку на території Чернівецького геріатричного
пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях.

3. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXV. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ "Жентол" від 28.04.2016 №39/1002 щодо
затвердження звітів №1025 від 25.04.2016 "Про незалежну оцінку вартості
приміщення операторної АЗС (Літ. Д), що знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул. Енергетична, буд.2" та №1027 від 25.04.2016 "Про незалежну оцінку
машин та обладнання".
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
Направити матеріали на розгляд конкурсної комісії з метою визначення
переможця для проведення незалежної експертної оцінки вартості приміщення
операторної АЗС (Літ. Д) та незалежну оцінку машин та обладнання, що
знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, буд.2.
Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "не голосували".
XXXVI. 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. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.1.1. Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20, 1981
року випуску, інвентарний номер 10470313, балансовою вартістю 52629,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Апарат рентгенівський флюрографічний стаціонарний 12Ф-7К, 1980
року випуску, інвентарний номер 10470161, балансовою вартістю 7611,00 грн.,
із нарахованим повним зносом.
1.2. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.2.1. Електрокардіограф Юкард-100, 2002 року випуску, інвентарний
номер 10480405, балансовою вартістю 7126,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.2. Ультразвуковий апарат (електрокардіограф) CAN-38AS TOSHIBA,
1985 року випуску, інвентарний номер 10470230, балансовою вартістю
73257,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.2.3. Електрокардіограф 6-ти канальний ЭК 6Ч-01, 1985 року випуску,
інвентарний номер 10470531, балансовою вартістю 5850,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.2.4. Електрокардіограф ЭК 6Ч-01, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470073, балансовою вартістю 5850,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Електрокардіограф BTL-08, 2003 року випуску, інвентарний номер
10470541, балансовою вартістю 8900,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.6. Електрокардіограф ЭК 6Ч-01, 1986 року випуску, інвентарний номер
10470054, балансовою вартістю 5850,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.7. Апарат CXM AT BPLad MHCDN-2 Монітор автоматичного
випромінювання АТ, 2007 року випуску, інвентарний номер 10480418,
балансовою вартістю 13500,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.8. Апарат СХМ ЕКГ "Ікар" СН22, 1998 року випуску, інвентарний
номер 10470301, балансовою вартістю 18084,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.3.1. Сумка діагностична "Бар'єр", 1990 року випуску, інвентарний номер
10470229, балансовою вартістю 10129,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.2. Аналізатор біохімічний автомат BS-300, 2006 року випуску,
інвентарний номер 10470101, балансовою вартістю 172453,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3.3. Гематологічний автоматичний аналізатор АС-5а-3803, 2006 року
випуску, інвентарний номер 10470991, балансовою вартістю 98950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3.4. Стат факс Stat Fax 303, 2005 року випуску, інвентарний номер
10470985, балансовою вартістю 19840,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.5. Машина для руч. проявки, 2004 року випуску, інвентарний номер
10470953, балансовою вартістю 5560,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.6. Колоноскоп Olympus F TYPE 10L, 1990 року випуску, інвентарний
номер 10471038, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.7. Монітор нагляду за станом матері та дитини, 2007 року випуску,
інвентарний номер 10471038, балансовою вартістю 17800,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.4. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":
1.4.1. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, номер шасі
ХТТ37410220013748, реєстраційний номер СЕ 0610 ВС, інвентарний номер
10510031, балансовою вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.2. Автомобіль УАЗ-3962, 1988 року випуску, номер шасі 68786,
реєстраційний номер СЕ 0266 ВС, інвентарний номер 10510079, балансовою
вартістю 10811,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.3. Автомобіль УАЗ-396201, 1987 року випуску, номер шасі 41097,
реєстраційний номер СЕ 1805 ВС, інвентарний номер 10510090, балансовою
вартістю 10811,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.4.4. Автомобіль УАЗ-3962, 2000 року випуску, номер шасі 10003175,
реєстраційний номер СЕ 2304 ВА, інвентарний номер 10510089, балансовою
вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.5. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030303368, реєстраційний номер СЕ 0606 ВС, інвентарний номер
10510035, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.6. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030313163, реєстраційний номер СЕ 0661 ВС, інвентарний номер
10510037, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.7. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030312296, реєстраційний номер СЕ 4194 АК, інвентарний номер
10510033, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.8. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
Y6F27050030003348, реєстраційний номер СЕ 3953 АА, інвентарний номер
10510042, балансовою вартістю 46833,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.9. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
Y6F27050030003053, реєстраційний номер СЕ 3997 АА, інвентарний номер
10510043, балансовою вартістю 46833,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.10. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030311987, реєстраційний номер СЕ 0662 ВС, інвентарний номер
10510036, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.11. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030312040, реєстраційний номер СЕ 4195 АК, інвентарний номер
10510034, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.12. Автомобіль Мазда 2200, 1998 року випуску, номер шасі
JM7SRY02300108640, реєстраційний номер СЕ 0664 ВС, інвентарний номер
10510026, балансовою вартістю 41559,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.13. Автомобіль Мазда 2200, 1998 року випуску, номер шасі
JM7SRY02300108617, реєстраційний номер СЕ 0669 ВС, інвентарний номер
10510025, балансовою вартістю 41559,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.5. Обласної бази спеціального медичного постачання:
1.5.1. Автомобіль ГАЗ-52-01, 1989 року випуску, номер шасі
ХТР520100К1152577, реєстраційний номер 04771 МС, інвентарний номер
10520003, балансовою вартістю 2640,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня":
1.6.1. Ноутбук Самсунг, 2007 року випуску, інвентарний номер 104708278,
балансовою вартістю 5171,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.7. Комунального закладу "Оршівський дитячий будинок санаторного
типу":
1.7.1. Комп'ютер "Самсунг", 2002 року випуску, інвентарний номер
10490160, балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.8. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ":

1.8.1. Автомобіль ГАЗ 5204, 1976 року випуску, номер шасі BN,
реєстраційний номер СЕ 5224 АХ, інвентарний номер 10510004, балансовою
вартістю 2525,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.9. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
наркологічний диспансер":
1.9.1. Автомобіль ВАЗ 21063, 1988 року випуску, номер шасі ХТА
210630J1942158, реєстраційний номер СЕ 4673 ВЕ, інвентарний номер
10500072, балансовою вартістю 6555,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.9.2. Автомобіль ВАЗ 2121, 1992 року випуску, номер шасі ХТА
212100Р0977036, реєстраційний номер СЕ 2393 АІ, інвентарний номер
10500032, балансовою вартістю 1390,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Комунальної установи "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" на
баланс Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-інтернату
легкового автомобіля MERCEDES-BENZ 220D, 1999 року випуску, номер шасі
WDB 2100041А717344, реєстраційний номер СЕ 0096 ВС, інвентарний номер
10500003, балансовою вартістю 59708,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс військової частини Сухопутних військ
Збройних Сил України, зокрема військової частини – польова пошта В0676 в
рахунок військової частини ПП В3950:
2.2.1. Автомобіль РАФ 2203101, 1989 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 9460 ВВ, інвентарний номер 10510075, балансовою вартістю 15966,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;
2.2.2. Автомобіль ЗАЗ 1102 "Таврія", 1994 року випуску, номер шасі
ХТЕ110206R0222991, реєстраційний номер СЕ 2463 ВС, інвентарний номер
10510054, балансовою вартістю 1046,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.3. Автомобіль РАФ 291502, 1996 року випуску, номер шасі 272778,
реєстраційний номер СЕ 0254 ВС, інвентарний номер 10510011, балансовою
вартістю 32421,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.3. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" на баланс комунального закладу "Путильська центральна районна
лікарня" апарат УЗД типу LS 3000 М/В, 1986 року випуску, інвентарний номер
10490018, балансовою вартістю 23486,00 грн., із нарахованим зносом 1174,00
грн.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1. Комунального закладу Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини":
3.1.1. Котел "КОЛВИ-50", 2003 року випуску, інвентарний номер 10410074,
балансова вартість 4559,00 грн., із нарахованим повним зносом.
4. 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: 7- "за", 0 - "проти", 1 - "утримався" 2 - "не
голосували".

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря
КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний
диспансер"
Тимофійчука О.Р.
Розглянувши та обговоривши заяву Тимофійчука Олега Романовича
щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" від 20.04.2016р., враховуючи надане
Чернівецькою обласною державною адміністрацією клопотання щодо
розгляду заяви Тимофійчука О.Р. на засіданнях постійних комісій обласної
ради від 28.04.2016р. № 01.36-11/1474 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 тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Тимофійчука
Олега Романовича.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря
КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" Тащука Іллі
Вікторовича,
звернення
трудового
колективу та громадських організацій
щодо призначення Тащука І.В. на посаду
головного лікаря КУ "Чернівецький
обласний
клінічний
онкологічний
диспансер"
Розглянувши та обговоривши заяву Тащука Іллі Вікторовича щодо
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 04.05.2016р.,
враховуючи подання обласної державної адміністрації на її призначення від
30.05.2016р. № 01.48/18-989, звернення трудового колективу КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 13.06.2016
№1069, звернення ГО "Чернівецьке обласне об'єднання "Чорнобильці
Буковини" від 21.06.2016 №118/06, звернення Чернівецької міської
громадської організації "Спілка Чорнобиль" від 22.06.2016 №39/1406 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 тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний

клінічний онкологічний диспансер" Тащука І.В. на період до призначення
керівника зазначеної установи рішенням 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви Малишевського І.О. від
14.06.2016 щодо призначення його на
посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КУ "Чернівецький
обласний
клінічний
онкологічний
диспансер" та звернень громадських
організацій
щодо
призначення
Малишевського І.О. на посаду головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний
клінічний онкологічний диспансер"
Розглянувши та обговоривши заяву Малишевського І.О. від 14.06.2016
щодо призначення його на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер", звернення ГО "Чернівецьке обласне об'єднання учасників,
ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей" від 19.04.2016
№124, звернення всеукраїнської громадської організації "Ніхто Крім Нас" в
Чернівецькій області від 07.06.2016 №39/1297, звернення ГО "Об'єднання
учасників АТО в Путильському районі", ГО "Волонтери Путильщини з
Україною в серці" від 14.06.2016 №39/1347, звернення ГО "КМ" "Буковинаукраїнському війську", ГО "Волонтерський рух Буковини" від 14.06.2016
№39/1348 щодо призначення Малишевського І.О. на посаду головного лікаря
КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер", комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що комісія рекомендувала голові Чернівецької обласної
ради призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука І.В.
(результат голосування: 8 – "за" 2 – "утримались"), була внесена пропозиція
депутата обласної ради Гайничеру М.І. щодо зняття з розгляду порядку
денного даного питання (результат голосування: 7 – "за", 3 – "утримались").
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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря
КУ "Чернівецький обласний центр
служби крові" Каланчі А.В.
Розглянувши та обговоривши заяву Каланчі Анжеліки Володимирівни
щодо призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КУ
"Чернівецький обласний центр служби крові" від 16.05.2016р., враховуючи
подання обласної державної адміністрації на її призначення від 30.05.2016р.
№ 01.48/18-988 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 тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр
служби крові" Каланчу Анжеліку Володимирівну на період до призначення
керівника зазначеної установи рішенням 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд заяви Киричика
призначення його на посаду
виконуючим
обов'язки
обласної бази спеціального
постачання

А.О. щодо
тимчасово
директора
медичного

Розглянувши та обговоривши заяву Киричика Андрія Олександровича
щодо призначення його на посаду тимчасово виконуючим обов'язки
директора обласної бази спеціального медичного постачання від 22.06.2016р.
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:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючим обов'язки директора обласної бази спеціального медичного
постачання Киричика Андрія Олександровича.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря
КМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний
санаторій
"Садгора" Матейчук С.З.
Розглянувши та обговоривши заяву Матейчук Світлани Зіновіївни щодо
призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" від
13.05.2016р., враховуючи подання обласної державної адміністрації на її
призначення від 30.05.2016р. № 01.48/18-987 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 тимчасово
виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Матейчук Світлану Зіновіївну на
період до призначення керівника зазначеної установи рішенням 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря
КМУ
"Обласний
центр
здоров'я"
Попадюка А.М.
Розглянувши та обговоривши заяву Попадюка Андрія Миколайовича
щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря
КМУ "Обласний центр здоров'я" від 19.05.2016р., враховуючи подання
обласної державної адміністрації на її призначення від 30.05.2016р.
№ 01.48/18-990 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 тимчасово
виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я"
Попадюка Андрія Миколайовича на період до призначення керівника
зазначеної установи рішенням 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
облдержадміністрацією подання щодо
подовження
трудових
відносин,
шляхом укладання нового контракту з
директором
КП
"Дирекція
з
обслуговування
майна
спільної
власності територіальних громад"
Федоруком А.І.
Розглянувши та обговоривши заяву директора
комунального
підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" Федорука Анатолія Івановича від 04.05.2016р. щодо
подовження трудових відносин шляхом укладання нового контракту,
враховуючи надане обласною державною адміністрацією клопотання щодо
подовження трудових відносин з Федоруком А.І. від 26.05.2016р.
№ 01.48-18/ 2331 та керуючись пунктом 3.11.3 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, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" Федоруком
Анатолієм Івановичем шляхом укладання нового контракту строком
на 5 років.
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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
заяви
директора
Чорторийського
психоневрологічного
будинку-інтернату
Кондрат
Ольги
Миколаївни щодо звільнення її з
займаної посади
Розглянувши та обговоривши заяву директора Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату Кондрат Ольги Миколаївни щодо
звільнення її з займаної посади від 30.05.2016 року, враховуючи погодження
заяви Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації
від 31.05.2016р. 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
Кондрат Ольгу Миколаївну з посади директора Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату за власним бажанням, згідно
поданої заяви.
2.
З метою забезпечення постійного управління установою
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у
встановлені терміни внести пропозиції обласній раді щодо заміщення
вакантної посади директора Чорторийського психоневрологічного будинкуінтернату.
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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Зинича Ю.С. на
посаду
директора
Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату
Розглянувши та обговоривши заяву Зинича Юрія Сільвестровича щодо
призначення його на посаду директора Черешського психоневрологічного
будинку-інтернату від 19.05.2016р., враховуючи надане Чернівецькою
обласною державною адміністрацією клопотання щодо призначення
Зинича Ю.С. на зазначену посаду від 25.05.2016р. № 01.48/18-928 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 обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Зинича Юрія Сільвестровича на посаду директора Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд сесії обласної
ради відповідний проект рішення.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Харини М.Я. на
посаду директора Нижньо-Станівецького
психоневрологічного будинку-інтернату
Розглянувши та обговоривши заяву Харини Миколи Ярославовича щодо
призначення
його
на
посаду
директора
Нижньо-Станівецького
психоневрологічного будинку-інтернату, враховуючи надане Чернівецькою
обласною державною адміністрацією клопотання щодо його призначення
на зазначену посаду від 31.05.2016р. № 01.48/18-1021 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 обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Харини Миколи Ярославовича на посаду директора НижньоСтанівецького психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд
сесії обласної ради відповідний проект рішення.

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
23 травня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Богатирець О. В. на
посаду
начальника
КУ
"Група
моніторингу,
господарського
обслуговування та аудиту установ
соціального захисту населення області"
Розглянувши та обговоривши заяву Богатирець Оксани Вікторівни щодо
призначення її начальником комунальної установи "Група моніторингу,
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту
населення області" від 17.05.2016р., враховуючи надане Чернівецькою
обласною державною адміністрацією клопотання щодо призначення
Богатирець О.В. на зазначену посаду від 16.05.2016р. № 01.48/18-869 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 обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника
комунальної установи "Група моніторингу, господарського обслуговування
та аудиту установ соціального захисту населення області" та внести на
розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення.
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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про звернення голови Сторожинецької
районної
державної
адміністрації
Я. Бартоша щодо створення комісії
Розглянувши та обговоривши звернення голови Сторожинецької
районної державної адміністрації Я.Бартоша щодо створення спеціальної
комісії з перевірки достовірності обліку, звітності та надання практичної
допомоги господарській діяльності підсобного господарства Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення голови Сторожинецької районної державної
адміністрації Я.Бартоша взяти до відома.
2.
Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки
учасників АТО і членів їх сімей від 27.04.2016 №5.
3.
Звернення голови Сторожинецької районної державної
адміністрації Я.Бартоша щодо створення спеціальної комісії з перевірки
достовірності обліку, звітності та надання практичної допомоги
господарській
діяльності
підсобного
господарства
Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату направити до Департаменту
агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про лист облдержадміністрації щодо
співпраці з методичною службою та
надання освітніх послуг, а також
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності директора КЗ "Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти"
Біляніна Г.І.
Розглянувши та обговоривши лист Чернівецької обласної державної
адміністрації від 26.04.2016 №01.35/18-735 щодо систематичного
невиконання своїх посадових обов'язків директором КЗ "Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніним Г.І. та
внесену пропозицію з вжиття заходів щодо поліпшення ситуації, яка склалася
стосовно
подальшої
співпраці
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації з методичною службою з надання освітніх послуг, а
притягнення Біляніна Григорія Івановича до дисциплінарної відповідальності
за систематичні порушення, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 26.04.2016
№01.35/18-735 взяти до відома.
2. Директору Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації Палійчук О.М. та директору комунального закладу
"Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" Біляніну
Г.І. з метою організації підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів навчальних закладів Чернівецької області вжити дієвих заходів щодо
налагодження співпраці між собою.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

ВИТЯГ
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
23 червня 2016 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій
Г.В., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П.
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;
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;
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;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради;
Лесюк Ю.І. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Пріску В.В. – в.о. головного лікаря Комунальна установа "Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка"

XV. Слухали:
Про розгляд звернення КУ "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" від 27.05.2016 №458 щодо недоцільності розгляду
питання реорганізації КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка"
в
комунальне
підприємство
"Чернівецький
обласний
стоматологічний центр".
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій
Г.В., Ткачук В.В., Лесюк Ю.І., Пріску В.В.

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. рекомендувати Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо доцільності реорганізації
КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" в
комунальне підприємство "Чернівецький обласний стоматологічний центр".
Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались",
1 - "не голосував".
Рішення не прийнято.
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Годнюк Л.О.:
1.
Звернення
КУ
"Чернівецька
обласна
консультативна
стоматологічна поліклініка" від 27.05.2016 №458 щодо недоцільності розгляду
питання
реорганізації
КУ
"Чернівецька
обласна
консультативна
стоматологічна поліклініка" в комунальне підприємство "Чернівецький
обласний стоматологічний центр" взяти до відома.
2.
Враховуючи, що проект рішення "Про створення комунального
підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом
реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" розміщений на сайті Чернівецької обласної ради з
09.09.2015 р., рекомендувати Чернівецькій обласній раді зняти даний проект
рішення з сайту обласної ради.
Результат голосування: 5 - "за", 0 - "проти", 4 - "утримались",
1 - "не голосував".
Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про припинення та
передачу права постійного користування
земельними ділянками в с. БанилівПідгірний
Сторожинецького
району
Чернівецької області"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
припинення та передачу права постійного користування земельними
ділянками в с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької
області", враховуючи заяву директора комунального закладу "Чернівецький
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" від
20.04.2016 №97, рішення 4-ї сесії обласної ради VIІ скликання від 15.03.2016
№ 38-4/16 "Про реорганізацію комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом приєднання до комунального
закладу "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді" та висновок постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового розвитку та земельних відносин №2/4 від 28.04.2016,
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про припинення та
передачу права постійного користування земельними ділянками в с. БанилівПідгірний Сторожинецького району Чернівецької області" 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
м. Чернівці

___ ________2016

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 підвального приміщення будівлі літ Е) площею 47,7 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
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. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
2.5. 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 2016 році,
зазначеним нерухомим майном.

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
23 червня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в
м. Чернівцях

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого поверху будівлі літ А) за адресою: вул. Фастівська, 2 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 А) площею 87,4 кв.м. за адресою: вул.
Фастівська, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення магнітно-резонансного томографа;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
2.3. 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);
2.4. 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 2016
році, зазначеним нерухомим майном.
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
23 червня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ
Г) за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення
будівлі літ Г) за адресою: вул. Фастівська, 2 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 будівлі літ Г) площею 48,4 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення складу;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
2.3. 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);
2.4. 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 2016 році,
зазначеним нерухомим майном.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ФОП Пруднікова
О.П. від 12.05.2016 №39/1073 щодо
виділення частини земельної ділянки за
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 та
частини земельної ділянки за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 137
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Пруднікова О.П. від
12.05.2016 №39/1073 щодо виділення частини земельної ділянки площею 30
кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2 та частини земельної ділянки
площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137, комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним виділення ФОП Пруднікову О.П. частини
земельної ділянки площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська,
2 та частини земельної ділянки площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 137, для розміщення МАФ (малих архітектурних форм) для торгівлі
продуктами харчування без товарів підакцизної групи.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
депутатом
Чернівецької обласної ради VII скликання
Кобевко О.П. проекту рішення сесії
обласної ради "Про Положення про
порядок призначення та звільнення з
посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області"
Розглянувши та обговоривши внесений депутатом Чернівецької обласної
ради VII скликання Кобевко О.П. проекту рішення сесії обласної ради "Про
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області",
комісія

ВИРІШИЛА:
Направити внесений депутатом Чернівецької обласної ради VII
скликання Кобевко О.П. проект рішення сесії обласної ради "Про Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" на доопрацювання.
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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення обласної
ради "Про внесення змін до Положення
про порядок призначення та звільнення з
посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області"
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, пунктом 8.2 Регламенту обласної ради,
затвердженого рішенням 1-ї сесії обласної ради 6 скликання від 02.12.2010
року № 7-1 зі змінами та доповненнями, враховуючи виступ депутата
обласної ради Фищука О.Г. щодо необхідності розгляду та доопрацювання
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" на засіданнях
профільних постійних комісій обласної ради, комісія
ВИРІШИЛА:
Проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Положення
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд висновку постійної комісії
обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестицій від 28.04.2016р.
№7/10
Розглянувши та обговоривши висновок постійної комісії обласної ради з
питань економіки, бюджету та інвестицій від 28.04.2016р. № 7/10 щодо
внесення змін до Положення про порядок призначення та звільнення
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, в частині зміни процедури призначення та
погодження кандидатури на посаду керівника об'єкту спільної власності з
постійною комісією обласної ради з питань економіки, бюджету та
інвестицій, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
Залишити висновок постійної комісії обласної ради з питань економіки,
бюджету та інвестицій від 28.04.2016р. № 7/10 щодо внесення змін до
Положення про порядок призначення та звільнення 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 без розгляду.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

ВИТЯГ
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
23 червня 2016 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій
Г.В., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П.
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;
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;
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;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради;

XХІV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 29.03.2016 №01/0205/800 щодо прийняття обласної програми підтримки розвитку Чернівецького
міського комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Чернівці" на
2016-2020 роки із загальним обсягом фінансування 50 млн. грн.
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій
Г.В., Ткачук В.В., Лесюк Ю.І., Пріску В.В.
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Годнюк Л.О.:
1. Звернення Чернівецької міської ради від 29.03.2016 №01/02-05/800 взяти
до відома.

2. Вважати доцільним повернення Чернівецького міського комунального
підприємства Міжнародний аеропорт "Чернівці" з спільної власності
територіальної громади м. Чернівці у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області, за умови без відшкодування
територіальній громаді м. Чернівці коштів, вкладених в його розвиток за час
перебування у міській комунальній власності.
Результат голосування: 0 - "за", 3 - "проти", 4 - "утримались",
3 - "не голосували".
Рішення не прийнято

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
міської ради від 18.04.2016 №01/02-11/993
щодо ситуації, яка склалася з ОКП
"Буковинська книга"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької міської ради від
18.04.2016 №01/02-11/993 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська
книга", враховуючи звернення управління суспільних комунікацій
Чернівецької обласної державної адміністрації від 22.06.2016 №03-04/339,
комісія

ВИРІШИЛА:
Відтермінувати розгляд даного питання у зв'язку із необхідністю
додаткового вивчення.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів робочої групи
щодо
надання
дозволу
Вищому
державному
навчальному
закладу
України
"Буковинський
державний
медичний університет" на будівництво
навчально-лікувального
корпусу
за
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2
Розглянувши та обговоривши результати робочої групи щодо надання
дозволу Вищому державному навчальному закладу України "Буковинський
державний медичний університет" на будівництво навчально-лікувального
корпусу за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, комісія

ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл Вищому державному навчальному закладу України
"Буковинський державний медичний університет" на будівництво навчальнолікувального корпусу за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, за умови
укладання 2-х сторонньої угоди між Чернівецькою обласною радою та
Вищим державним навчальним закладом України "Буковинський державний
медичний університет" на умовах: без зміни власника земельної ділянки.
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
23 червня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Національного природного
парку "Хотинський" щодо передачі у державну власність майна спільної власності територіальних
громад області за адресами: вул. Річна, 2 в м. Хотині
та вул. Головна, 1-в в с. Ожеве Сокирянського р-ну

Розглянувши звернення Національного природного парку "Хотинський"
щодо передачі у державну власність майна спільної власності територіальних
громад області за адресами: вул. Річна, 2 в м. Хотині та вул. Головна, 1-в в с.
Ожеве Сокирянського району, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Вважати недоцільною передачу у державну власність нерухомого
майна спільної власності територіальних громад області за адресами: вул. Річна, 2
в м. Хотині та вул. Головна, 1-В в с. Ожеве Сокирянського р-ну.
2.
Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління
об'єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради внести пропозиції щодо передачі в оренду Національному природному парку "Хотинський" нерухомого майна за адресою: вул. Річна, 2 в м. Хотині.

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
м. Чернівці

_________ 2016

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо використання
нерухомого майна за адресою: проспект
Незалежності, 98 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо використання нерухомого майна (майнового комплексу) за адресою: проспект Незалежності, 98 в м. Чернівцях, враховуючи, що зазначене майно є у користуванні
обласної дитячої клінічної лікарні на умовах відповідного договору з обласною
радою профспілок, а також те, що приміщення 4-го поверху будівлі за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях площею 1705,7 кв.м., які є спільною власністю
територіальних громад області, передані в безоплатне користування Чернівецькій
обласній раді профспілок, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Звернення Чернівецької обласної ради профспілок із зазначеного питання взяти до відома.
2.
Погодитись із висновком постійної комісії з питань охорони здоров'я,
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО та членів їх
сімей від 27.04.2016.

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
23 червня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд протокольного рішення 4-ї
сесії обласної ради VII скликання від
15.03.2016 №6/4 щодо використання
окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м.
Чернівцях
Розглянувши протокольне рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від
15.03.2016 №6/4 "Про проект рішення "Про використання окремого нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях", комісія
ВИРІШИЛА:

Зняти з розгляду сесії обласної ради проект рішення "Про використання
окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях".

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
_____ червня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КУ "Чернівецький
обласний клінічний онкологічний диспансер"
щодо передачі в оренду нерухомого майна
(частини приміщення будівлі літ Р) за адресою:
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення комунальної установи "Чернівецький обласний
клінічний онкологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна
(частини приміщення будівлі літ Р) за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 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 будівлі літ Р) площею 187,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 242
в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна під розміщення кафе, яке не здійснює продаж
товарів підакцизної групи;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
2.3. 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);
2.4. 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 2016 році,
зазначеним нерухомим майном.

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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс»
від 30.05.2016 №24 щодо надання дозволу
на укладання договору сервітуту на
користування земельною ділянкою за
адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24
для розміщення малої архітектурної
форми
Розглянувши та обговоривши звернення ТзОВ «Камтранс» від
30.05.2016 №24 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на
користування земельною ділянкою орієнтованою площею 400 кв.м. за
адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої архітектурної
форми (навісу), комісія

ВИРІШИЛА:
Створити робочу групу для вивчення даного питання до складу якої
включити депутатів обласної ради: Гайничеру М.І., Годнюк Л.О., Гливко
А.Г., Грижук В.І., Волошенюк М.В.
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
"__" червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про передачу
окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
передачу окремого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про передачу
окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області" 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
"__" червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про прийняття у спільну
власність територіальних громад сіл,
селищ, міст області земельних лісових
ділянок"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області
земельних лісових ділянок", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних
лісових ділянок" 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів депутатської
підкомісії щодо надання дозволу на
будівництво Єпархіального будинку на
території Чернівецького геріатричного
пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13
в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши результати депутатської підкомісії
створеної висновком постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області від 24.03.2016 щодо надання дозволу на будівництво
Єпархіального будинку на території Чернівецького геріатричного пансіонату
за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію депутатської підкомісії взяти до відома.
2. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,20 га для
будівництва Єпархіального будинку на території Чернівецького
геріатричного пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях.
3. Внести відповідний проект рішення 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
23 червня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ "Жентол"
від
28.04.2016
№39/1002
щодо
затвердження
звітів
№1025
від
25.04.2016 "Про незалежну оцінку
вартості приміщення операторної АЗС
(Літ. Д), що знаходиться за адресою: м.
Чернівці, вул. Енергетична, буд.2" та
№1027 від 25.04.2016 "Про незалежну
оцінку машин та обладнання"
Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ "Жентол" від 28.04.2016
№39/1002 щодо затвердження звітів №1025 від 25.04.2016 "Про незалежну
оцінку вартості приміщення операторної АЗС (Літ. Д), що знаходиться за
адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, буд.2" та №1027 від 25.04.2016 "Про
незалежну оцінку машин та обладнання", комісія

ВИРІШИЛА:
Направити матеріали на розгляд конкурсної комісії з метою визначення
переможця для проведення незалежної експертної оцінки вартості
приміщення операторної АЗС (Літ. Д) та незалежну оцінку машин та
обладнання, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Енергетична, буд.2.
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
23 червня 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. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.1.1. Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20,
1981 року випуску, інвентарний номер 10470313, балансовою вартістю
52629,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Апарат рентгенівський флюрографічний стаціонарний 12Ф-7К,
1980 року випуску, інвентарний номер 10470161, балансовою вартістю
7611,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.2. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.2.1. Електрокардіограф Юкард-100, 2002 року випуску, інвентарний
номер 10480405, балансовою вартістю 7126,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

1.2.2.
Ультразвуковий
апарат
(електрокардіограф)
CAN-38AS
TOSHIBA, 1985 року випуску, інвентарний номер 10470230, балансовою
вартістю 73257,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.3. Електрокардіограф 6-ти канальний ЭК 6Ч-01, 1985 року випуску,
інвентарний номер 10470531, балансовою вартістю 5850,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.2.4. Електрокардіограф ЭК 6Ч-01, 1992 року випуску, інвентарний
номер 10470073, балансовою вартістю 5850,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.5. Електрокардіограф BTL-08, 2003 року випуску, інвентарний номер
10470541, балансовою вартістю 8900,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.6. Електрокардіограф ЭК 6Ч-01, 1986 року випуску, інвентарний
номер 10470054, балансовою вартістю 5850,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.7. Апарат CXM AT BPLad MHCDN-2 Монітор автоматичного
випромінювання АТ, 2007 року випуску, інвентарний номер 10480418,
балансовою вартістю 13500,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.8. Апарат СХМ ЕКГ "Ікар" СН22, 1998 року випуску, інвентарний
номер 10470301, балансовою вартістю 18084,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.3. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру:
1.3.1. Сумка діагностична "Бар'єр", 1990 року випуску, інвентарний
номер 10470229, балансовою вартістю 10129,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.2. Аналізатор біохімічний автомат BS-300, 2006 року випуску,
інвентарний номер 10470101, балансовою вартістю 172453,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3.3. Гематологічний автоматичний аналізатор АС-5а-3803, 2006 року
випуску, інвентарний номер 10470991, балансовою вартістю 98950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3.4. Стат факс Stat Fax 303, 2005 року випуску, інвентарний номер
10470985, балансовою вартістю 19840,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.5. Машина для руч. проявки, 2004 року випуску, інвентарний номер
10470953, балансовою вартістю 5560,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.6. Колоноскоп Olympus F TYPE 10L, 1990 року випуску, інвентарний
номер 10471038, балансовою вартістю 13491,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.7. Монітор нагляду за станом матері та дитини, 2007 року випуску,
інвентарний номер 10471038, балансовою вартістю 17800,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.4. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":

1.4.1. Автомобіль УАЗ-3962, 2002 року випуску, номер шасі
ХТТ37410220013748, реєстраційний номер СЕ 0610 ВС, інвентарний номер
10510031, балансовою вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.2. Автомобіль УАЗ-3962, 1988 року випуску, номер шасі 68786,
реєстраційний номер СЕ 0266 ВС, інвентарний номер 10510079, балансовою
вартістю 10811,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.3. Автомобіль УАЗ-396201, 1987 року випуску, номер шасі 41097,
реєстраційний номер СЕ 1805 ВС, інвентарний номер 10510090, балансовою
вартістю 10811,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.4. Автомобіль УАЗ-3962, 2000 року випуску, номер шасі 10003175,
реєстраційний номер СЕ 2304 ВА, інвентарний номер 10510089, балансовою
вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.5. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030303368, реєстраційний номер СЕ 0606 ВС, інвентарний номер
10510035, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.6. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030313163, реєстраційний номер СЕ 0661 ВС, інвентарний номер
10510037, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.7. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030312296, реєстраційний номер СЕ 4194 АК, інвентарний номер
10510033, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.8. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
Y6F27050030003348, реєстраційний номер СЕ 3953 АА, інвентарний номер
10510042, балансовою вартістю 46833,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.9. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
Y6F27050030003053, реєстраційний номер СЕ 3997 АА, інвентарний номер
10510043, балансовою вартістю 46833,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.10. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030311987, реєстраційний номер СЕ 0662 ВС, інвентарний номер
10510036, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.11. Автомобіль Газель-2705, 2003 року випуску, номер шасі
ХТН27050030312040, реєстраційний номер СЕ 4195 АК, інвентарний номер
10510034, балансовою вартістю 38241,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.12. Автомобіль Мазда 2200, 1998 року випуску, номер шасі
JM7SRY02300108640, реєстраційний номер СЕ 0664 ВС, інвентарний номер

10510026, балансовою вартістю 41559,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.4.13. Автомобіль Мазда 2200, 1998 року випуску, номер шасі
JM7SRY02300108617, реєстраційний номер СЕ 0669 ВС, інвентарний номер
10510025, балансовою вартістю 41559,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.5. Обласної бази спеціального медичного постачання:
1.5.1. Автомобіль ГАЗ-52-01, 1989 року випуску, номер шасі
ХТР520100К1152577, реєстраційний номер 04771 МС, інвентарний номер
10520003, балансовою вартістю 2640,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня":
1.6.1. Ноутбук Самсунг, 2007 року випуску, інвентарний номер
104708278, балансовою вартістю 5171,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.7. Комунального закладу "Оршівський дитячий будинок санаторного
типу":
1.7.1. Комп'ютер "Самсунг", 2002 року випуску, інвентарний номер
10490160, балансовою вартістю 5000,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.8. Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ":
1.8.1. Автомобіль ГАЗ 5204, 1976 року випуску, номер шасі BN,
реєстраційний номер СЕ 5224 АХ, інвентарний номер 10510004, балансовою
вартістю 2525,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.9. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
наркологічний диспансер":
1.9.1. Автомобіль ВАЗ 21063, 1988 року випуску, номер шасі ХТА
210630J1942158, реєстраційний номер СЕ 4673 ВЕ, інвентарний номер
10500072, балансовою вартістю 6555,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.9.2. Автомобіль ВАЗ 2121, 1992 року випуску, номер шасі ХТА
212100Р0977036, реєстраційний номер СЕ 2393 АІ, інвентарний номер
10500032, балансовою вартістю 1390,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Комунальної установи "Група моніторингу, господарського
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" на
баланс Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-інтернату
легкового автомобіля MERCEDES-BENZ 220D, 1999 року випуску, номер
шасі WDB 2100041А717344, реєстраційний номер СЕ 0096 ВС, інвентарний
номер 10500003, балансовою вартістю 59708,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
2.2. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс військової частини Сухопутних
військ Збройних Сил України, зокрема військової частини – польова пошта
В0676 в рахунок військової частини ПП В3950:

2.2.1. Автомобіль РАФ 2203101, 1989 року випуску, реєстраційний
номер СЕ 9460 ВВ, інвентарний номер 10510075, балансовою вартістю
15966,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.2. Автомобіль ЗАЗ 1102 "Таврія", 1994 року випуску, номер шасі
ХТЕ110206R0222991, реєстраційний номер СЕ 2463 ВС, інвентарний номер
10510054, балансовою вартістю 1046,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.3. Автомобіль РАФ 291502, 1996 року випуску, номер шасі 272778,
реєстраційний номер СЕ 0254 ВС, інвентарний номер 10510011, балансовою
вартістю 32421,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.3. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" на баланс комунального закладу "Путильська центральна районна
лікарня" апарат УЗД типу LS 3000 М/В, 1986 року випуску, інвентарний
номер 10490018, балансовою вартістю 23486,00 грн., із нарахованим зносом
1174,00 грн.
3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
3.1. Комунального закладу Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини":
3.1.1. Котел "КОЛВИ-50", 2003 року випуску, інвентарний номер
10410074, балансова вартість 4559,00 грн., із нарахованим повним зносом.
4. 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

