ПРОТОКОЛ № 9
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
26 серпня 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., Придій Г.В., Семенюк
І.В., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Палій В.М., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна";
Цурик Є.Т. – директор ТОВ "Жентол";
Киричик А.О. – кандидат на посаду в.о. директора Обласної бази спеціального
медичного постачання;
Курганецький В.І. – директор комунального закладу "Хотинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №1";
Маркітан В.П. – директор комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна
школа в м. Новодністровськ";
Статнік І.В. – директор Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою;
Дідич Г.М. – директор комунального закладу "Хотинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №2";

Кирилюк М.В. – директор комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат";
Погурський І.І. – директор комунального закладу "Вижницька загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука";
Орендович В.Р. – в.о. генерального директора ОКСЛП "Буковиналіс";
Ігнатенко Г.В. – в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання №01.35/18-1608 від 22.08.2016 та клопотання Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації від 20.07.2016 №01-23/1866 щодо
переукладання та розірвання строкових трудових договорів (контрактів) з
керівниками обласних комунальних закладів освіти.
Інформує: Палійчук О.М., керівники установ.
2.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора
Обласної бази спеціального медичного постачання Киричика А.О.
Інформує: Андрієць О.А., Киричик А.О.
3.
Про розгляд звернення комунального закладу "Карапчівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" від 01.08.2016 №120 щодо надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 10,23 га за адресою:
Чернівецька область, Глибоцький район, с. Карапчів, вул. Паркова, 1 для
обслуговування будівель вищезазначеного закладу.
Інформує: Герман М.І.
4.
Про розгляд звернень обласних комунальних підприємств та
закладів щодо передачі їм в постійне користування земельних ділянок, які є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.
5.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного бюро технічної
інвентаризації від 09.08.2016 №1598 щодо внесення змін до рішення 5-ї сесії
обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою".
Інформує: Герман М.І.
6.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про створення
дочірніх лісогосподарських підприємств ОКСЛГП "Буковиналіс".
Інформує: Орендович В.Р., Герман М.І.
7.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня
щодо надання дозволу на передачу в позичку товариству з обмеженою
відповідальністю "Чернівецькі теплові мережі" приміщення котельні лікарні за

адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення та експлуатації
твердопаливних котлів.
Інформує: Бардюк І.В.
8.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в
м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
9.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо не
продовження договорів оренди нерухомого майна за адресою: вул.
Енергетична, 2 в м. Чернівцях з товариством з обмеженою відповідальністю
"Жентол".
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
10.
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" (TM Vodafone) щодо
внесення змін до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від
11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Інформує: Бардюк І.В.
11.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.
12.
Про розгляд відкритого листа Київської обласної ради від 22.07.16
№ 1551/08-02 щодо підтримки позову Київської обласної ради стосовно
передачі з державної у комунальну власність закладів професійно-технічної
освіти.
Інформує: Герман М.І.
13.
Про розгляд результатів перевірки Державної фінансової інспекції
України державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального
підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року.
Інформує: Ігнатенко Г.В.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання
№01.35/18-1608 від 22.08.2016 та клопотання Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від 20.07.2016 №01-23/1866 щодо
переукладання та розірвання строкових трудових договорів (контрактів) з
керівниками обласних комунальних закладів освіти.
Виступили: Палійчук О.М., Курганецький В.І., Маркітан В.П., Статнік І.В.,
Дідич Г.М., Кирилюк М.В., Погурський І.І., Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк
М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Придій Г.В.,
Семенюк І.В., Ткачук В.В.
Вирішили:

1. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити трудові відносини з директором комунального закладу "Хотинська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1" Курганецьким Віктором
Івановичем шляхом укладання нового контракту строком на 5 років. (Результат
голосування: одноголосно – "за").
2. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити трудові відносини з директором комунального закладу "Дитячоюнацька спортивна школа в м. Новодністровськ" Маркітаном Віталієм
Петровичем шляхом укладання нового контракту строком на 5 років.
(Результат голосування: одноголосно – "за").
3. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити трудові відносини з директором Буковинського ліцею-інтернату з
посиленою військово-фізичною підготовкою Статніком Ігорем Васильовичем
шляхом укладання нового контракту строком на 3 роки. (Результат
голосування: одноголосно – "за").
4. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити трудові відносини з директором комунального закладу "Хотинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
№2"
Дідичем
Гнатом
Миколайовичем шляхом укладання нового контракту строком на 5 років.
(Результат голосування: одноголосно – "за").
5. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
продовжити трудові відносини з директором комунального закладу
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Кирилюк Марією
Василівною шляхом укладання нового контракту строком на 3 роки. (Результат
голосування: 9 – "за", 1 – "проти").
5.1. Створити робочу групу з числа всіх депутатів-членів постійної комісії
та виїхати 06.09.2016 о 10 год. 00 хв. в комунальний заклад "Карапчівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" з метою перевірки даного закладу.
(Результат голосування: 9 – "за", 1 – "проти").
6. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
не продовжувати трудові відносини з директором комунального закладу
"Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія
Яремчука" Погурським Іваном Івановичем. (Результат голосування:
одноголосно – "за").
6.1. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації забезпечити працевлаштування Погурського Івана Івановича в
комунальному закладі "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів імені Назарія Яремчука". (Результат голосування: одноголосно – "за").
Результат голосування висновку в цілому: одноголосно - "за".

ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора Обласної бази
спеціального медичного постачання Киричика А.О.
Виступили: Андрієць О.А., Лесюк Ю.М., Киричик А.О., Годнюк Л.О., Ткачук
В.В.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово
виконуючим обов'язки директора Обласної бази спеціального медичного
постачання Киричика Андрія Олександровича на період до призначення
керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд звернення комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" від 01.08.2016 №120 щодо надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування, орієнтовною площею 10,23 га за адресою: Чернівецька
область, Глибоцький район, с. Карапчів, вул. Паркова, 1 для обслуговування
будівель вищезазначеного закладу.
Виступили: Герман М.І., Придій Г.В.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу комунальному закладу "Карапчівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" на розроблення, з урахуванням
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування,
орієнтовною площею 10,23 га за адресою: Чернівецька область, Глибоцький
район, с. Карапчів, вул. Паркова, 1 для обслуговування будівель
вищезазначеного закладу.
2.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 9 - "за", 1 – "проти".

ІV. Слухали:
Про розгляд звернень обласних комунальних підприємств та закладів щодо
передачі їм в постійне користування земельних ділянок, які є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Герман М.І.

Вирішили:
1. Погодити передачу в постійне користування комунального
підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" земельну ділянку площею 0,4185 га, кадастровий
номер 7310136300:01:002:0034, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Грушевського, 1 для обслуговування будівель державного управління та
місцевого самоврядування.
2. Погодити передачу в постійне користування Чернівецького обласного
краєзнавчого музею земельну ділянку площею 1,0782 га, кадастровий номер
7321081900:01:002:0384, яка розташована за адресою: Чернівецька область,
Глибоцький район, с. Димка, провулок Кобилянської, 1, цільове призначення
земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування, землі житлової та громадської
забудови.
3. Погодити передачу в постійне користування обласного комунального
закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" земельну
ділянку площею 3,2476 га, кадастровий номер 7310600000:01:018:0136, яка
розташована за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, Квартал 10,
будинок 15, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування закладів освіти.
4. Погодити передачу в постійне користування ОКП "Центр
комунального майна":
4.1. Земельну ділянку площею 0,6359 га, кадастровий номер
7310136300:02:001:0039, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Кафедральна, 2, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування
будівель державного управління та місцевого самоврядування.
4.2. Земельну ділянку площею 0,0396 га, кадастровий номер
7310136600:04:003:0028, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 29, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування
будівлі державного управління та місцевого самоврядування.
4.3. Земельну ділянку площею 0,2436 га, кадастровий номер
7310136300:17:004:0110, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
О. Кошового, 57, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування
нежитлових будівель та споруд державного управління та місцевого
самоврядування.
4.4. Земельну ділянку площею 0,0645 га, кадастровий номер
7310136300:03:003:0059, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Ю. Федьковича, 52, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування будівель державного управління та місцевого самоврядування.
4.5. Земельну ділянку площею 0,2836 га, кадастровий номер
7310136600:02:002:0022, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.

О. Кобилянської, 32-34, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування будівель державного управління та місцевого самоврядування.
4.6. Земельну ділянку площею 0,0603 га, кадастровий номер
7310136300:17:004:0026, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
О. Кошового, 21-А, цільове призначення земельної ділянки – для впровадження
діяльності Чернівецької обласної ради по обслуговуванню автомобільного
транспорту.
4.7. Земельну ділянку площею 0,5856 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:1080, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування, землі житлової та громадської забудови.
4.8. Земельну ділянку площею 0,9684 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:1079, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування, землі житлової та громадської забудови.
4.9. Земельну ділянку площею 0,09 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:0112, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування
будівлі автомайстерні, землі житлової та громадської забудови.
5. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії Чернівецької
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного бюро технічної
інвентаризації від 09.08.2016 №1598 щодо внесення змін до рішення 5-ї сесії
обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити внести зміни до рішення 5-ї сесії обласної ради VII
скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення права
власності за Чернівецькою обласною радою":
1.1. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:

"3. Надати дозвіл ОКП "Центр комунального майна" на розроблення, з
урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою,
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для оформлення
права власності за Чернівецькою обласною радою, орієнтовною площею 5,1422
га за адресою: м. Чернівці, вул. Заставнянська, 134".
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про створення дочірніх
лісогосподарських підприємств ОКСЛГП "Буковиналіс".
Виступили: Орендович В.Р., Герман М.І., Гайничеру М.І., Годнюк Л.О.
Вирішили:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії
з вивченням статуту дочірніх лісогосподарських підприємств та додатковим
вивченням даного питання юридичним відділом виконавчого апарату
Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня щодо
надання дозволу на передачу в позичку товариству з обмеженою
відповідальністю "Чернівецькі теплові мережі" приміщення котельні лікарні за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення та експлуатації
твердопаливних котлів.
Виступили: Бардюк І.В., Ткачук В.В., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Погодити передачу в позичку (безоплатне користування) товариству
з обмеженою відповідальністю "Чернівецькі теплові мережі" частину
приміщення котельні лікарні площею 273,7 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях для встановлення та експлуатації твердопаливних котлів.
2.
Передбачити в договорі позички умови передачі зазначених котлів у
спільну власність територіальних громад області, на баланс ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" після закінчення дії договору позички.
3.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

VIII. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху та підвалу будівлі літ А) загальною площею 398,1
кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях, матеріали направити
конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
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".
IX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо не
продовження договорів оренди нерухомого майна за адресою: вул.
Енергетична, 2 в м. Чернівцях з товариством з обмеженою відповідальністю
"Жентол".
Виступили: Ванзуряк О.К., Цурик Є.Т., Бардюк І.В., Годнюк Л.О., Гайничеру
М.І., Мотуляк В.Д., Придій Г.В., Ткачук В.В.
Вирішили:
Створити робочу групу із вивчення зазначеного питання у складі
депутатів: Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Білик О.В., Волошенюк М.В., Грижук
В.І., Ткачук В.В.
Результат голосування: 7 - "за", 3 – "утримались".
X. Слухали:
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" (TM Vodafone) щодо
внесення змін до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від

11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Бардюк І.В., Гайничеру М.І., Ткачук В.В., Мотуляк В.Д.
Вирішили:
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. внести зміни до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної
ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області".
Результат голосування: 4 - "за", 2 - "проти", 4 - "утримались".
Рішення не прийнято.
XІ. 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"
автомобіля ЗІЛ 431450, 1986 року випуску, номер шасі 2557353, номер двигуна
760840, реєстраційний номер 6526 ЧВА, інвентарний номер 10510630,
балансовою вартістю 722,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2. Комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат ІІІІ ступенів імені Назарія Яремчука" комп'ютерного класу (робоче місце
вчителя – 1шт., робоче місце учня – 10 шт., комплект мережевого обладнання –
11 шт.), 2003 року випуску, інвентарний номер 104а90218, первісною вартістю
47845,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю 0,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
1.3.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер" пересувної флюорографічної установки на
базі автомобіля ЗІЛ 130 ГЕ, 1984 року випуску, номер шасі 2288724,
реєстраційний номер 03315 МС, інвентарний номер 10510014, балансовою
вартістю 50002,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" на
баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф" автомобіль RENAULT MASTER,
2005 року випуску, номер шасі VF1FDCVH532952115, реєстраційний номер СЕ
9650 АС, інвентарний номер 10510040, балансовою вартістю 390000,00 грн., із
нарахованим повним зносом.

3. Встановити, що всі деталі, вузли
демонтованого обладнання, які придатні для
оприбутковуються на відповідних субрахунках
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково
покладено збір такої сировини.

та матеріали розібраного
подальшого використання,
бухгалтерського обліку, а
здаються установі, на яку

Результат голосування: одноголосно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд відкритого листа Київської обласної ради від 22.07.16 №
1551/08-02 щодо підтримки позову Київської обласної ради стосовно передачі з
державної у комунальну власність закладів професійно-технічної освіти.
Виступили: Герман М.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
Підтримати лист Київської обласної ради від 22.07.16 № 1551/08-02 щодо
підтримки позову Київської обласної ради стосовно передачі з державної у
комунальну власність закладів професійно-технічної освіти.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд результатів перевірки Державної фінансової інспекції України
державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального
підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії
з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Результат голосування: одноголосно - "за".

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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією подання
№01.35/18-1608 від 22.08.2016 та
клопотання Департаменту освіти і
науки
обласної
державної
адміністрації від 20.07.2016 №0123/1866 щодо переукладання та
розірвання
строкових
трудових
договорів (контрактів) з керівниками
обласних комунальних закладів освіти
Розглянувши та обговоривши внесене обласною державною
адміністрацією подання № 01.35/18-1608 від 22.08.2016 та клопотання
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 20.07.2016
№01-23/1866 щодо переукладання та розірвання строкових трудових
договорів (контрактів) з керівниками обласних комунальних закладів освіти
та керуючись пунктом 3.1. 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:
1. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації продовжити трудові відносини з директором комунального
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1"
Курганецьким Віктором Івановичем шляхом укладання нового контракту
строком на 5 років.
2. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації продовжити трудові відносини з директором комунального
закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа в м. Новодністровськ"
Маркітаном Віталієм Петровичем шляхом укладання нового контракту
строком на 5 років.

3. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації продовжити трудові відносини з директором Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніком
Ігорем Васильовичем шляхом укладання нового контракту строком на 3
роки.
4. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації продовжити трудові відносини з директором комунального
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідичем
Гнатом Миколайовичем шляхом укладання нового контракту строком на 5
років.
5. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації продовжити трудові відносини з директором комунального
закладу "Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Кирилюк
Марією Василівною шляхом укладання нового контракту строком на 3 роки.
5.1. Створити робочу групу з числа всіх депутатів-членів постійної
комісії та виїхати 06.09.2016 о 10 год. 00 хв. в комунальний заклад
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" з метою перевірки
даного закладу.
6. Погодити Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації не продовжувати трудові відносини з директором комунального
закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені
Назарія Яремчука" Погурським Іваном Івановичем.
6.1. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації забезпечити працевлаштування Погурського Івана Івановича в
комунальному закладі "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів імені Назарія Яремчука".

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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючим обов'язки директора
Обласної бази спеціального медичного
постачання Киричика А.О.
Розглянувши та обговоривши заяву Киричика Андрія Олександровича
щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки директора
Обласної бази спеціального медичного постачання від 21.07.2016,
враховуючи подання обласної державної адміністрації на його призначення
від 12.08.2016 №01.36-19/3974 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 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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення комунального
закладу
"Карапчівська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат"
від
01.08.2016 №120 щодо надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне
користування, орієнтовною площею 10,23 га
за
адресою:
Чернівецька
область,
Глибоцький район, с. Карапчів, вул.
Паркова, 1 для обслуговування будівель
вищезазначеного закладу
Розглянувши звернення комунального закладу "Карапчівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" від 01.08.2016 №120 щодо надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування, орієнтовною площею 10,23 га за адресою:
Чернівецька область, Глибоцький район, с. Карапчів, вул. Паркова, 1 для
обслуговування будівель вищезазначеного закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу комунальному закладу "Карапчівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" на розроблення, з урахуванням
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування,
орієнтовною площею 10,23 га за адресою: Чернівецька область, Глибоцький
район, с. Карапчів, вул. Паркова, 1 для обслуговування будівель
вищезазначеного закладу.
2.
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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернень
обласних
комунальних підприємств та закладів
щодо передачі їм в постійне користування
земельних ділянок, які є спільною
власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст області
Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального
закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа у м. Новодністровськ" від
02.08.2016 №52, комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" від 04.08.2016 №164,
Чернівецького обласного краєзнавчого музею від 04.08.2016 №154, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити передачу в постійне користування комунального
підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності
територіальних громад" земельну ділянку площею 0,4185 га, кадастровий
номер 7310136300:01:002:0034, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Грушевського, 1 для обслуговування будівель державного управління та
місцевого самоврядування.
2. Погодити передачу в постійне користування Чернівецького
обласного краєзнавчого музею земельну ділянку площею 1,0782 га,
кадастровий номер 7321081900:01:002:0384, яка розташована за адресою:
Чернівецька область, Глибоцький район, с. Димка, провулок Кобилянської, 1,
цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, землі
житлової та громадської забудови.

3. Погодити передачу в постійне користування обласного
комунального
закладу
"Дитячо-юнацька
спортивна
школа
у
м. Новодністровськ" земельну ділянку площею 3,2476 га, кадастровий номер
7310600000:01:018:0136, яка розташована за адресою: Чернівецька область,
м. Новодністровськ, Квартал 10, будинок 15, цільове призначення земельної
ділянки – для будівництва та обслуговування закладів освіти.
4. Погодити передачу в постійне користування ОКП "Центр
комунального майна":
4.1. Земельну ділянку площею 0,6359 га, кадастровий номер
7310136300:02:001:0039, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Кафедральна, 2, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування
будівель
державного
управління
та
місцевого
самоврядування.
4.2. Земельну ділянку площею 0,0396 га, кадастровий номер
7310136600:04:003:0028, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 29, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування
будівлі державного управління та місцевого самоврядування.
4.3. Земельну ділянку площею 0,2436 га, кадастровий номер
7310136300:17:004:0110, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
О. Кошового, 57, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування нежитлових будівель та споруд державного управління та
місцевого самоврядування.
4.4. Земельну ділянку площею 0,0645 га, кадастровий номер
7310136300:03:003:0059, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
Ю. Федьковича, 52, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування
будівель
державного
управління
та
місцевого
самоврядування.
4.5. Земельну ділянку площею 0,2836 га, кадастровий номер
7310136600:02:002:0022, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
О. Кобилянської, 32-34, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування
будівель
державного
управління
та
місцевого
самоврядування.
4.6. Земельну ділянку площею 0,0603 га, кадастровий номер
7310136300:17:004:0026, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул.
О. Кошового, 21-А, цільове призначення земельної ділянки – для
впровадження діяльності Чернівецької обласної ради по обслуговуванню
автомобільного транспорту.
4.7. Земельну ділянку площею 0,5856 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:1080, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування, землі житлової та громадської забудови.

4.8. Земельну ділянку площею 0,9684 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:1079, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування, землі житлової та громадської забудови.
4.9. Земельну ділянку площею 0,09 га, кадастровий номер
7310136600:36:001:0112, яка розташована за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, цільове призначення земельної ділянки – для
обслуговування будівлі автомайстерні, землі житлової та громадської
забудови.
5. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
Чернівецької 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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
обласного бюро технічної інвентаризації
від 09.08.2016 №1598 щодо внесення змін
до рішення 5-ї сесії обласної ради VII
скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про
надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та оформлення права власності за
Чернівецькою обласною радою"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного бюро
технічної інвентаризації від 09.08.2016 №1598 щодо внесення змін до
рішення 5-ї сесії обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та оформлення права власності за Чернівецькою обласною
радою", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити внести зміни до рішення 5-ї сесії обласної ради VII
скликання від 28.04.2016 №89-5/16 "Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення
права власності за Чернівецькою обласною радою":
1.1. Пункт 3 рішення викласти в такій редакції:
"3. Надати дозвіл ОКП "Центр комунального майна" на розроблення,
з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
оформлення права власності за Чернівецькою обласною радою, орієнтовною
площею 5,1422 га за адресою: м. Чернівці, вул. Заставнянська, 134".
2. 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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про створення дочірніх
лісогосподарських підприємств ОКСЛГП
"Буковиналіс"
Розглянувши проект рішення сесії обласної ради "Про створення
дочірніх
лісогосподарських
підприємств
ОКСЛГП
"Буковиналіс",
враховуючи клопотання ОКСЛГП "Буковиналіс" від 16.08.2016 №39/1841,
комісія

ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної
комісії з вивченням статуту дочірніх лісогосподарських підприємств та
додатковим вивченням даного питання юридичним відділом виконавчого
апарату Чернівецької 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
26 серпня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо надання дозволу
на передачу в позичку ТОВ "Чернівецькі теплові
мережі" приміщення котельні лікарні за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення та експлуатації твердопаливних котлів

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо надання дозволу на передачу в позичку товариству
з обмеженою відповідальністю "Чернівецькі теплові мережі" приміщення котельні лікарні за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення та
експлуатації твердопаливних котлів, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Погодити передачу в позичку (безоплатне користування) товариству
з обмеженою відповідальністю "Чернівецькі теплові мережі" частину приміщення котельні лікарні площею 273,7 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для встановлення та експлуатації твердопаливних котлів.
2.
Передбачити в договорі позички умови передачі зазначених котлів у
спільну власність територіальних громад області, на баланс ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" після закінчення дії договору позички.
3.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
26 серпня 2016

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м.
Чернівцях

Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення будівлі літ А) за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 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 та підвалу будівлі літ А) загальною площею 398,1
кв.м. за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях, матеріали направити
конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо не продовження договорів оренди
нерухомого майна за адресою: вул. Енергетична, 2
в м. Чернівцях з товариством з обмеженою відповідальністю "Жентол"
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо не продовження договорів оренди нерухомого майна
№10/08 від 15.10.2008 та №1/12 від 01.01.2012 за адресою: вул. Енергетична, 2 в
м. Чернівцях з товариством з обмеженою відповідальністю "Жентол", враховуючи, що термін зазначених договорів закінчується 30.09.2016, комісія
ВИРІШИЛА:
Створити робочу групу із вивчення зазначеного питання у складі депутатів:
Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Білик О.В., Волошинюк М.В., Грижук В.І., Ткачук В.В.

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
26 серпня 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., Придій Г.В., Семенюк
І.В., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Палій В.М., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату
обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
X. Слухали:
Про розгляд звернення ПрАТ "МТС Україна" (TM Vodafone) щодо внесення
змін до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 11.08.2009
№236-30/09 "Про деякі питання оренди нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. внести зміни до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної
ради V скликання від 11.08.2009 №236-30/09 "Про деякі питання оренди
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області".
Результат голосування: 4 - "за", 2 - "проти", 2 - "утримались".
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
26 серпня 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" автомобіля ЗІЛ 431450, 1986 року випуску, номер шасі 2557353,
номер двигуна 760840, реєстраційний номер 6526 ЧВА, інвентарний номер
10510630, балансовою вартістю 722,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2. Комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука" комп'ютерного класу (робоче місце
вчителя – 1шт., робоче місце учня – 10 шт., комплект мережевого обладнання
– 11 шт.), 2003 року випуску, інвентарний номер 104а90218, первісною
вартістю 47845,00 грн., балансовою (залишковою) вартістю 0,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.3.
Комунальної
медичної
установи
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер" пересувної флюорографічної установки на
базі автомобіля ЗІЛ 130 ГЕ, 1984 року випуску, номер шасі 2288724,

реєстраційний номер 03315 МС, інвентарний номер 10510014, балансовою
вартістю 50002,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня"
на баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
автомобіль
RENAULT MASTER, 2005 року випуску, номер шасі VF1FDCVH532952115,
реєстраційний номер СЕ 9650 АС, інвентарний номер 10510040, балансовою
вартістю 390000,00 грн., із нарахованим повним зносом.
3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд відкритого листа Київської
обласної ради від 22.07.16 № 1551/08-02
щодо
підтримки
позову
Київської
обласної ради стосовно передачі з
державної у комунальну власність
закладів професійно-технічної освіти
Розглянувши та обговоривши відкритий лист Київської обласної ради
від 22.07.16 № 1551/08-02 щодо підтримки позову Київської обласної ради
стосовно передачі з державної у комунальну власність закладів професійнотехнічної освіти, комісія

ВИРІШИЛА:
Підтримати лист Київської обласної ради від 22.07.16 № 1551/08-02
щодо підтримки позову Київської обласної ради стосовно передачі з
державної у комунальну власність закладів професійно-технічної освіти.

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
26 серпня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів перевірки
Державної фінансової інспекції України
державного
фінансового
аудиту
діяльності обласного комунального
підприємства
«Буковина-Фарм»
за
2013-2015 роки, І квартал 2016 року
Розглянувши та обговоривши результати перевірки Державної
фінансової інспекції України державного фінансового аудиту діяльності
обласного комунального підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І
квартал 2016 року, комісія

ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної
комісії з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

