
ПРОТОКОЛ № 13 
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
28 листопада 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., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Придій Г.В. 
 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Поліщук М.І. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Ісопенко І.О. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Вітовський Б.І. – начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Болтунов О.В. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання; 
Павел Д.Д. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання; 
Малишевський І.О. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання; 
Леонова М.О. – головний лікар ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна" 
Статнік І.В. – директор Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою; 
Луцюк М.І. – в.о. генерального директора ОКП "Буковинська книга"; 



Добжанський Е.В. – голова ліквідаційної комісії книжкових підприємств; 
Татарчук Т.М. – директор офісу реформ. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

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

Інформує: Чобан Юрій Іванович. 
2. Про розгляд пропозицій заступника начальника управління з 

питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної 
власності та директора ОКП "Центр комунального майна" щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Заставнянська, 134 в                
м. Чернівцях та внесення змін до пункту 4 рішення 30-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VI скликання від 18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу 
обласному комунальному підприємству "Центр комунального майна" на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Ванзуряк Олександр Костянтинович, 
Чернушка Степан Іванович. 
3. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Оларя Юрія Васильовича. на посаду директора 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату. 

Інформує: Герман Михайло Ілліч., Годнюк Любов Олексіївна. 
4. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Бойко Вікторії Валеріївни тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч., Годнюк Любов Олексіївна. 
5. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду 
головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч., Годнюк Любов Олексіївна. 
6. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду 
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч., Годнюк Любов Олексіївна. 
7. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду 
головного лікаря КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора". 

Інформує: Герман Михайло Ілліч., Годнюк Любов Олексіївна. 



8. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна, Гавриш Іван Іванович. 
9. Про розгляд депутатського звернення депутата Чернівецької 

обласної ради VII скликання Болтунова О.В. щодо доцільності перебування 
Леонової М.О. на посаді головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр". 

Інформує: Поліщук Марія Іванівна, Болтунов Олександр Валерійович, 
Леонова Марина Олександрівна. 
10. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про надання згоди на 
прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних навчальних закладів області". 

Інформує: Ісопенко Ірина Юліанівна, Чернушка Степан Іванович 
11. Про розгляд звернення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою від 01.11.2016 №466 щодо заперечення 
висновку експертної комісії стосовно державної атестації ліцею. 

Інформує: Ісопенко Ірина Юліанівна, Статнік Ігор Васильович., Чернушка 
Степан Іванович.. 
12. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 

Інформує: Вітовський Богдан Іванович 
13. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх". 

Інформує: Вітовський Богдан Іванович 
14. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 

Інформує: Вітовський Богдан Іванович 
15. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт". 

Інформує: Вітовський Богдан Іванович 



16. Про розгляд висновку юридичного відділу виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради "Про надання згоди Чернівецькому геріатричному 
пансіонату на вилучення земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. 
Підкови, 13". 

Інформує: Чернушка Степан Іванович. 
17. Про розгляд звернення Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 07.11.2016 №5415 
щодо передачі Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат права 
постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Головна, 245 в 
м. Чернівцях.  

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Чернушка Степан Іванович. 
18. Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Обласна 

дитяча клінічна лікарня" від 19.10.2016 №02/848 щодо надання дозволу на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 3,795 
га, що розташована за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях. 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Чернушка Степан Іванович. 
19. Про розгляд звернення комунальної медичної установи 

"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний від 
18.11.2016 №39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що 
розташована за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Чернушка Степан Іванович. 
20. Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної 

адміністрації №01.37-18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка склалася з ОКП 
"Буковинська книга". 

Інформує: Луцюк Марія Іллівна, Добжанський Едуард Володимирович, 
Білек Оксана Василівна. 
21. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в             
м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович  
22. Про розгляд звернення КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 

туберкульоз" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Калініна, 12 в с. Молодія Глибоцького р-ну 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович 
23. Про розгляд звернення обласного комунального підприємства 

"Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович, Ванзуряк Олександр Костянтинович 
24. Про розгляд звернення ТОВ "Спліт", ТОВ "Жентол" та підприємця 

Руссу К.І. щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Енергетична. 2 в м. Чернівцях. 



Інформує: Бардюк Ігор Васильович, Ванзуряк Олександр Костянтинович 
25. Про розгляд звернення комунального закладу з фізичної культури і 

спорту "Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа" щодо передачі 
в оренду на пільгових умовах нерухомого майна (спортивного залу) за адресою: 
вул. Р. Шухевича в м. Вижниця. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович, 
26. 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 Генадій Вікторович. 
27. Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок 

щодо надання дозволу на передачу в позичку нерухомого майна за адресою: 
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович, 
28. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2017 рік. 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Годнюк Любов Олексіївна. 
29. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області". 

Інформує: Марчук Христина Василівна, Татарчук Тетяна Михайлівна. 
30. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Герман Михайло Ілліч. 
31. Про внесення змін до рішення 6-ї сесії Чернівецької обласної ради 

VII скликання №151-6/16 від 28.07.2016 " Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки в 
новій редакції" 

Інформує: Герман Михайло Ілліч, Гливко Альона Георгіївна. 
 

І. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік". 
Виступили: Чобан Ю.І., Волошенюк М.В. 

Вирішили:  

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



Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд пропозицій заступника начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності та 
директора ОКП "Центр комунального майна" щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки за адресою: вул. Заставнянська, 134 в                
м. Чернівцях та внесення змін до пункту 4 рішення 30-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VI скликання від 18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу 
обласному комунальному підприємству "Центр комунального майна" на 
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки". 
Виступили: Герман М.І., Ванзуряк О.К., Чернушка С.І., Гайничеру М.І., Ткачук 
В.В. 

Вирішили:  

1. Пропозиції заступника начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності та директора ОКП 
"Центр комунального майна" щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки за адресою: вул. Заставнянська, 134 в м. Чернівцях та внесення змін до 
пункту 4 рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 
18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству "Центр комунального майна" на розробку технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки", взяти до відома. 

2. З метою надання допомоги незахищеним верствам населення, учасникам 
АТО та членам їх сімей, родинам загиблих під час захисту територіальної 
цілісності України рекомендуємо внести зміни до пункту 4 рішення 30-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VI скликання від 18.12.2014 №172-30/14 "Про 
надання дозволу обласному комунальному підприємству "Центр комунального 
майна" на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки" а 
саме: 

Пункт 4 даного рішення викласти в новій редакції: 
"4. Земельну ділянку площею 0,5856 га за адресою: пров. Текстильників,1  

виділити під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку у тому числі для учасників АТО та членів їх сімей, родинам загиблих 
під час захисту територіальної цілісності України на умовах визначених 
конкурсною комісією Чернівецької обласної ради". 

Доповнити дане рішення пунктами 5, 5.1, 6 такого змісту: 
"5. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 

обласної ради розробити положення про конкурсну комісію з відбору інвестора 
для будівництва багатоквартирного житлового будинку та подати на 
затвердження сесії Чернівецької обласної ради." 

"5.1. Доручити конкурсній комісії з відбору інвестора для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку оголосити конкурс на визначення 



інвестора з подальшим укладанням з переможцем конкурсу угоди на 
будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

"6. Доручити голові Чернівецької обласної ради укласти з  переможцем 
конкурсу угоду на будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

Відповідно пункт 5 зазначеного рішення вважати пунктом 7. 
2.1. Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про внесення 

змін до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 
18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству "Центр комунального майна" на розробку технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки" зі змінами та доповненнями для розгляду на 
сесії обласної ради. 

3. Враховуючи, що земельна ділянка за адресою: вул. Заставнянська, 134 в 
м. Чернівцях, не зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно 
до Закону України «Про державний земельний кадастр», а також у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно, рекомендуємо розглянути питання 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. 
Заставнянська, 134 в м. Чернівцях, після реєстрації її згідно чинного 
законодавства та 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" а саме: 

Доповнити дане рішення пунктами 6, 7, 8, 8.1, 9 такого змісту: 
"6. Після проведення державної реєстрації земельної ділянки у 

встановленому законом порядку, змінити цільове призначення земельної 
ділянки площею 5,1422 га за адресою: вул. Заставнянська, 134: для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код цільового 
призначення 02.03) на умовах визначених конкурсною комісією Чернівецької 
обласної ради" 

"7. Земельну ділянку площею 5,1422 га за адресою: вул. Заставнянська, 134 
виділити під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку у тому числі для учасників АТО та членів їх сімей, родинам загиблих 
під час захисту територіальної цілісності України на умовах визначених 
конкурсною комісією Чернівецької обласної ради." 

"8. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради розробити положення про конкурсну комісію з відбору інвестора 
для будівництва багатоквартирного житлового будинку та подати на 
затвердження сесії Чернівецької обласної ради." 

"8.1. Доручити конкурсній комісії з відбору інвестора для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку оголосити конкурс на визначення 
інвестора з подальшим укладанням з переможцем конкурсу угоди на 
будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

"9. Доручити голові Чернівецької обласної ради укласти з переможцем 
конкурсу угоду на будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

Відповідно пункт 6 зазначеного рішення вважати пунктом 10. 



3.1. Внести проект рішення сесії обласної ради "Про 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" зі 
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

5. Рекомендуємо голові Чернівецької обласної ради проінформувати 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання та громадськість краю на 
черговому засіданні сесії обласної ради стосовно внесення змін у вищезазначені 
рішення. 

Результат голосування: 9 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 

щодо призначення Оларя Юрія Васильовича. на посаду директора 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату. 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення Оларя 
Юрія Васильовича на директора  Петричанського психоневрологічного 
будинку-інтернату взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Оларя Ю.В. на 
посаду директора Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату 
після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 

щодо призначення Бойко Вікторії Валеріївни тимчасово виконуючою обов'язки 
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення Бойко 
Вікторії Валеріївни тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" взяти до відома. 



2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Бойко В.В. 
тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" після розгляду зазначеного 
питання постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 

щодо призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря 
КМУ "Обласний центр здоров'я". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
центр здоров'я" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення           
Попадюка А.М. на посаду головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я" 
після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей.  

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 

щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного 
лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Каланчі А.В. 
на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" 
після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 

щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря 
КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Матейчук С.З. 
на посаду головного лікаря КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" після розгляду зазначеного питання постійною комісією 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення 
та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію комунальної медичної 
установи "Міський протитуберкульозний диспансер". 
Виступили: Поліщук М.І., Гавриш І.І., Гайничеру М.І., Ткачук В.В., Мотуляк 
В.Д. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації створити умови та забезпечити робочими місцями 
працівників комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний 
диспансер". 

 

Результат голосування: 7 - "за", 0 - "проти", 3 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

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

VII скликання Болтунова О.В. щодо доцільності перебування Леонової М.О. на 



посаді головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр". 
Виступили: Поліщук М.І., Болтунов О.В., Леонова М.О., Павел Д.Д., Гайничеру 
М.І., Малишевський І.О., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Болтунова О.В. щодо доцільності перебування Леонової М.О. на 
посаді головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду даного питання, після отримання відповідного 
подання від Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 
Була озвучена пропозиція депутата Чернівецької обласної ради VII 

скликання Павела Д.Д. щоб: 
"працівники виконавчого апарату Чернівецької обласної ради протокольно 

записали, що заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації Поліщук М.І. підтримує 
пропозицію депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Болтунова О.В. 
щодо зняття Леонової М.О. з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр". 
 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 
навчальних закладів області". 
Виступили: Ісопенко І.Ю., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про надання згоди на 
прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних навчальних закладів області" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

 
 



XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою від 01.11.2016 №466 щодо заперечення 
висновку експертної комісії стосовно державної атестації ліцею. 
Виступили: Статнік І.В., Ісопенко І.Ю., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., 
Годнюк Л.О., Ткачук В.В., Білек О.В., Палій В.М. 

Вирішили:  

1. Вважати заперечення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою стосовно висновку експертної комісії щодо 
державної атестації ліцею вмотивованими. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації створити комісію для повторного проведення 
державної атестації закладу (склад комісії 50 на 50: депутати обласної ради - 
представники департаменту). 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації на протязі 1 місяця розглянути зміни до статуту 
Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 
та подати їх на затвердження голові Чернівецької обласної ради або надати 
заперечення стосовно поданих змін до статуту. 

4. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію на наступному 
засіданні стосовно розгляду даного висновку. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 



XIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

XV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд висновку юридичного відділу виконавчого апарату 

Чернівецької обласної ради "Про надання згоди Чернівецькому геріатричному 
пансіонату на вилучення земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. 
Підкови, 13". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Погодитись із висновком юридичного відділу виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради "Про надання згоди Чернівецькому геріатричному 
пансіонату на вилучення земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. 
Підкови, 13". 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Департаменту соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 07.11.2016 №5415 щодо 
передачі Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат права 
постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Головна, 245 в 
м. Чернівцях. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити припинення права постійного користування за Департаментом 
соціального захисту Чернівецької обласної державної адміністрації земельною 
ділянкою площею 0,277 га, кадастровий номер 7310136600:08:004:0152, яка 
розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 245 для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
та передати її в постійне користування Центру по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії Чернівецької 
обласної ради. 



Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
Рішення прийнято. 

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Обласна дитяча 

клінічна лікарня" від 19.10.2016 №02/848 щодо надання дозволу на розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 3,795 га, що 
розташована за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук 
В.В., Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 

1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 3,795 га, що розташована за адресою: вул. Руська, 
207-А в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки 
7310136600:32:003:0112), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної 
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №852188 від 
29.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 

1.1. земельна ділянка №1 площею 3,785 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 
(Код КВЦПЗ – 03.03) 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,01 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код КВЦПЗ – 
03.04). 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 
3. Скасувати висновок постійної комісії з питань приватизації та 

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області від 24.03.2016 "Про розгляд заяви настоятеля храму Покрова Пресвятої 
Богородиці УПЦ КП Протоієрея Володимира Можарівського №39/289 від 
10.02.2016 щодо надання дозволу на постійне користування земельною 
ділянкою площею 0,01 га за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А". 

4. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. зняти з 
сайту обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про надання згоди 
комунальній медичній установі "Обласна дитяча клінічна лікарня" на 
вилучення земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 207-А". 

Результат голосування: 2 - "за", 0 - "проти", 8 - "утримались". 
 



Рішення не прийнято. 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Чернівецька 

обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний від 18.11.2016 
№39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук 
В.В., Герман М.І., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 

1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки 
7310136300:08:001:0195), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної 
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №853176 від 
15.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 

1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,5838 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд. 

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

Результат голосування: 5 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації 

№01.37-18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська 
книга". 
Виступили: Луцюк М.І., Добжанський Е.В., Білек О.В., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  



1. Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації №01.37-
18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська книга" 
взяти до відома.  

2. Рекомендувати юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради доопрацювати дане питання. 

Результат голосування: 9 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в                      
м. Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В., Бардюк 
І.В., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 

Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна під 
розміщення апаратів з продажу бахіл. 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 7 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 

Була внесена пропозиція депутата обласної ради Ткачука В.В. щодо 
внесення змін до Положення про порядок розрахунку і використання плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
в частині доповнення пункту 6.10 Положення підпунктом 6.10.6. наступного 
змісту "Апарата з продажу бахіл". 

 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 7 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Калініна, 12 в с. 
Молодія Глибоцького р-ну. 
Виступили: Бардюк І.В., Гливко А.Г. 

Вирішили:  

Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна за адресою:  
вул. Калініна, 12 в с. Молодія Глибоцького району. 



Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства "Центр 

комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно в будівлі 
літ А за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях: 

1.1. приміщення першого поверху 1-42, 1-43 площею 64,9 кв.м.; 
1.2. приміщення першого поверху 1-56, 1-57, 1-58 площею 76,9 кв.м.. 
2. Матеріали направити конкурсній комісії. 
3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
3.3. 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); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3.5. Поліпшення орендованого майна здійснюються за рахунок 
орендаря у встановленому порядку.  

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати за 1 кв.м. орендованої площі. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2016 
році, зазначеним нерухомим майном. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "Спліт", ТОВ "Жентол" та підприємця Руссу 

К.І. щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Енергетична. 2 
в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  



Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна за адресою: 
вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXV. Слухали: 
Про розгляд звернення комунального закладу з фізичної культури і спорту 

"Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа" щодо передачі в 
оренду на пільгових умовах нерухомого майна (спортивного залу) за адресою: 
вул. Р. Шухевича в м. Вижниця. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
комунальному закладу з фізичної культури і спорту "Вижницька районна 
дитячо-юнацька спортивна школа" нерухоме майно (приміщення спортивного 
залу) площею 97,3 кв.м. за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця 
Чернівецької області для проведення занять з боксу на строк 2 роки 11 місяців, 
встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXVІ. 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: Ігнатенко Г.В., Гайничеру М.І., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

Результати перевірки Державної фінансової інспекції України державного 
фінансового аудиту діяльності обласного комунального підприємства 
«Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року взяти до відома. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 
 



XXVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на передачу в позичку нерухомого майна за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 
позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях управлінню виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування та нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Чернівецькій області та управлінню Держпраці у 
Чернівецькій області на строк 2 роки і 11 місяців. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді профспілок 
(Шкварковський В.А.) надати частину приміщення четвертого поверху за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для розміщення структурного 
підрозділу балансоутримувача - обласного комунального підприємства "Центр 
комунального майна". 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXVIIІ. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2017 рік. 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2017 рік. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXІX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад Чернівецької області". 



Виступили: Марчук Х.В., Татарчук Т.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області" для 
розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXX. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер": 

1.1.1. Спірометр, 2007 року випуску, інвентарний номер 10470510, 
балансовою вартістю 19630,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Інгалятор УЗІ-60, 1985 року випуску, інвентарний номер 10470059, 
балансовою вартістю 11939,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2. Комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №1": 

1.2.1. Радіопристрій РУШ-240, 1990 року випуску, інвентарний номер 
10490007, балансовою вартістю 10808,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер": 
2.1.1. Кардіограф "Мідас" ЭК1Т, 2001 року випуску, інвентарний 

номер10470469, балансовою вартістю 3300,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

2.1.2. Інгалятор УЗИ "Туман-1" електричний, 1985 року випуску, 
інвентарний номер 10470058, балансовою вартістю 3320,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

2.2. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 
2.2.1. Джерело світла СІЕ-10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

10470264, балансовою вартістю 3094,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



2.2.2. Персональний комп'ютер SVGA мод ІМ, 1997 року випуску, 
інвентарний номер 10460819, балансовою вартістю 2523,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

2.2.3. Графопроектор, 2003 року випуску, інвентарний номер 10460932, 
балансовою вартістю 3294,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.2.4. Комп'ютер DiaWest Base I DYD-RW, 2008 року випуску, інвентарний 
номер 10480070, балансовою вартістю 3250,00 грн., із нарахованим зносом 
95%; 

2.2.5. Комп'ютер Р без монітора, сервер, 2005 року випуску, інвентарний 
номер 10480975, балансовою вартістю 3409,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

2.3. Комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №1": 

2.3.1. Електричний водонагрівач, 1987 року випуску, інвентарний номер 
10420046-47, балансовою вартістю 2808,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.3.2. Електричний котел КПСЕМ-60, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 10420093, балансовою вартістю 3400,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

2.3.3. Пральна машина СМ-2, 1989 року випуску, інвентарний номер 
10490073, балансовою вартістю 3410,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.3.4. Пральна машина СМ-10 л., 1989 року випуску, інвентарний номер 
10490072, балансовою вартістю 3632,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 

XXXI. Слухали: 
Про внесення змін до рішення 6-ї сесії Чернівецької обласної ради VII 

скликання №151-6/16 від 28.07.2016 " Про затвердження Регіональної програми 
із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки в новій 
редакції". 
Виступили: Герман М.І., Гливко А.Г. 

Вирішили:  

1. Погодити внесення змін до рішення 6-ї сесії Чернівецької обласної ради 
VII скликання від 28.07.2016 №151-6/16 "Про затвердження Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 



власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки в 
новій редакції" а саме: 

1.1. Доповнити додаток 1.6. "Напрями діяльності і заходи Регіональної 
програми", пунктом наступного змісту: 
11 Внески до 

статутних 
фондів 
комунальних 
підприємств 

Чернівецька 
обласна рада 

2016 – 
2017 рр. 

Обласний 
бюджет 

_ 100,0 _ 100,0 Збільшення 
статутного 

фонду 

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

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

Рішення прийнято. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

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

 

 

Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради 
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд пропозицій заступника 
начальника управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління 
об'єктами спільної власності та директора 
ОКП "Центр комунального майна" щодо 
зміни цільового призначення земельної 
ділянки за адресою: вул. Заставнянська, 134 в                
м. Чернівцях та внесення змін до пункту 4 
рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради 
VI скликання від 18.12.2014 №172-30/14 "Про 
надання дозволу обласному комунальному 
підприємству "Центр комунального майна" 
на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши пропозиції заступника начальника 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами 
спільної власності та директора ОКП "Центр комунального майна" щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. 
Заставнянська, 134 в м. Чернівцях та внесення змін до пункту 4 рішення 30-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 18.12.2014 №172-30/14 
"Про надання дозволу обласному комунальному підприємству "Центр 
комунального майна" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Пропозиції заступника начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об'єктами спільної власності та директора 
ОКП "Центр комунального майна" щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки за адресою: вул. Заставнянська, 134 в м. Чернівцях та 
внесення змін до пункту 4 рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради VI 



скликання від 18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального майна" на розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки", взяти до відома. 

2. З метою надання допомоги незахищеним верствам населення, 
учасникам АТО та членам їх сімей, родинам загиблих під час захисту 
територіальної цілісності України рекомендуємо внести зміни до пункту 4 
рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 18.12.2014 
№172-30/14 "Про надання дозволу обласному комунальному підприємству 
"Центр комунального майна" на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки" а саме: 

Пункт 4 даного рішення викласти в новій редакції: 
"4. Земельну ділянку площею 0,5856 га за адресою: пров. Текстильників,1  

виділити під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку у тому числі для учасників АТО та членів їх сімей, родинам загиблих 
під час захисту територіальної цілісності України на умовах визначених 
конкурсною комісією Чернівецької обласної ради". 

Доповнити дане рішення пунктами 5, 5.1, 6 такого змісту: 
"5. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 

обласної ради розробити положення про конкурсну комісію з відбору 
інвестора для будівництва багатоквартирного житлового будинку та 
подати на затвердження сесії Чернівецької обласної ради." 

"5.1. Доручити конкурсній комісії з відбору інвестора для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку оголосити конкурс на визначення 
інвестора з подальшим укладанням з переможцем конкурсу угоди на 
будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

"6. Доручити голові Чернівецької обласної ради укласти з  переможцем 
конкурсу угоду на будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

Відповідно пункт 5 зазначеного рішення вважати пунктом 7. 
2.1. Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про 

внесення змін до рішення 30-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання 
від 18.12.2014 №172-30/14 "Про надання дозволу обласному комунальному 
підприємству "Центр комунального майна" на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки" зі змінами та доповненнями 
для розгляду на сесії обласної ради. 

3. Враховуючи, що земельна ділянка за адресою: вул. Заставнянська, 134 
в м. Чернівцях, не зареєстрована в Державному земельному кадастрі 
відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр», а також 
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рекомендуємо 
розглянути питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за 
адресою: вул. Заставнянська, 134 в м. Чернівцях, після реєстрації її згідно 
чинного законодавства та 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" а саме: 



Доповнити дане рішення пунктами 6, 7, 8, 8.1, 9 такого змісту: 
"6. Після проведення державної реєстрації земельної ділянки у 

встановленому законом порядку, змінити цільове призначення земельної 
ділянки площею 5,1422 га за адресою: вул. Заставнянська, 134: для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 
цільового призначення 02.03) на умовах визначених конкурсною комісією 
Чернівецької обласної ради" 

"7. Земельну ділянку площею 5,1422 га за адресою: вул. Заставнянська, 
134 виділити під будівництво та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку у тому числі для учасників АТО та членів їх сімей, 
родинам загиблих під час захисту територіальної цілісності України на 
умовах визначених конкурсною комісією Чернівецької обласної ради." 

"8. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради розробити положення про конкурсну комісію з відбору 
інвестора для будівництва багатоквартирного житлового будинку та 
подати на затвердження сесії Чернівецької обласної ради." 

"8.1. Доручити конкурсній комісії з відбору інвестора для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку оголосити конкурс на визначення 
інвестора з подальшим укладанням з переможцем конкурсу угоди на 
будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

"9. Доручити голові Чернівецької обласної ради укласти з переможцем 
конкурсу угоду на будівництво багатоквартирного житлового будинку." 

Відповідно пункт 6 зазначеного рішення вважати пунктом 10. 
3.1. Внести проект рішення сесії обласної ради "Про 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" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради. 

5. Рекомендуємо голові Чернівецької обласної ради проінформувати 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання та громадськість краю 
на черговому засіданні сесії обласної ради стосовно внесення змін у 
вищезазначені рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Оларя Ю.В. на посаду 
директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Оларя Юрія Васильовича щодо 

призначення його на посаду директора Петричанського психоневрологічного 
будинку-інтернату від 26.05.2016р., враховуючи надане Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією клопотання щодо його призначення   на 
зазначену посаду від 21.07.2016р. № 01.48/18-1414 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. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Оларя Юрія Васильовича на директора  Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Оларя Ю.В. 
на посаду директора Петричанського психоневрологічного будинку-
інтернату після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.  

 
 
Голова постійної комісії                                                                  Л. Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Бойко В.В. тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер"   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Бойко Вікторії Валеріївни щодо 

призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" від 19.09.2016р., враховуючи надане 
Чернівецькою обласною державною адміністрацією клопотання щодо 
призначення Бойко В.В. на зазначену посаду від 26.09.2016р. № 01.36-
18/1825 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. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Бойко Вікторії Валеріївни тимчасово виконуючою обов'язки головного 
лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 
взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Бойко В.В. 
тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" після розгляду зазначеного 
питання постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.  
 
Голова постійної комісії                                                                  Л. Годнюк 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Попадюка А.М. на 
посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
центр здоров'я"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Попадюка Андрія Миколайовича 

щодо призначення його на посаду головного лікаря КМУ "Обласний центр 
здоров'я" від 08.08.2016р., враховуючи подання обласної державної 
адміністрації щодо його призначення від 15.08.2016р. № 01.36/18-1557 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. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ 
"Обласний центр здоров'я" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення           
Попадюка А.М. на посаду головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я" 
після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей.  

 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Каланчі А.В. на 
посаду головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби 
крові"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Каланчі Анжеліки Володимирівни 

щодо призначення її на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький обласний 
центр служби крові" від 04.08.2016р., враховуючи подання обласної 
державної адміністрації щодо її призначення від 12.08.2016р. № 01.36/18-
1532 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. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Каланчі 
А.В. на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби 
крові" після розгляду зазначеного питання постійною комісією обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.  

 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Матейчук С.З. на 
посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Матейчук Світлани Зіновіївни щодо 

призначення її на посаду головного лікаря КМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 08.08.2016р., враховуючи 
подання обласної державної адміністрації щодо її призначення від 
15.08.2016р. № 01.36/18-1558 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. Подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо призначення Матейчук 
С.З. на посаду головного лікаря КМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" після розгляду зазначеного 
питання постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.  
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
реорганізацію комунальної медичної 
установи "Міський протитуберкульозний 
диспансер" 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації створити умови та забезпечити робочими місцями 
працівників комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний 
диспансер". 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд депутатського 
звернення депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання 
Болтунова О.В. щодо доцільності 
перебування Леонової М.О. на 
посаді головного лікаря ОКУ 
"Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" 

 

 

Розглянувши та обговоривши депутатське звернення депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Болтунова О.В. щодо доцільності 
перебування Леонової М.О. на посаді головного лікаря ОКУ "Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Депутатське звернення депутата Чернівецької обласної ради VII 

скликання Болтунова О.В. щодо доцільності перебування Леонової М.О. на 
посаді головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр" взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду даного питання, після отримання 
відповідного подання від Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради 
"Про надання згоди на прийняття з 
державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області 
цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних 
закладів області" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про надання 
згоди на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про надання згоди на 
прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів 
професійно-технічних навчальних закладів області" для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Буковинського 
ліцею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою від 01.11.2016 №466 
щодо заперечення висновку експертної 
комісії стосовно державної атестації ліцею 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Буковинського ліцею-інтернату 
з посиленою військово-фізичною підготовкою від 01.11.2016 №466 щодо 
заперечення висновку експертної комісії стосовно державної атестації ліцею, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати заперечення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою стосовно висновку експертної комісії щодо 
державної атестації ліцею вмотивованими. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації створити комісію для повторного проведення 
державної атестації закладу (склад комісії 50 на 50: депутати обласної ради - 
представники департаменту). 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації на протязі 1 місяця розглянути зміни до статуту 
Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою та подати їх на затвердження голові Чернівецької обласної ради 
або надати заперечення стосовно поданих змін до статуту. 

4. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації проінформувати постійну комісію на наступному 
засіданні стосовно розгляду даного висновку. 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи "Буревісник", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного 
центру фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
школи вищої спортивної 
майстерності" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної школи вищої спортивної 
майстерності", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності" для розгляду 
на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького регіонального 
центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів "Інваспорт" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд висновку юридичного відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної 
ради "Про надання згоди Чернівецькому 
геріатричному пансіонату на вилучення 
земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, 
вул. Підкови, 13" 

 

 

Розглянувши висновок юридичного відділу виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради "Про надання згоди Чернівецькому 
геріатричному пансіонату на вилучення земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Підкови, 13", комісія  

ВИРІШИЛА: 
Погодитись із висновком юридичного відділу виконавчого апарату 

Чернівецької обласної ради "Про надання згоди Чернівецькому 
геріатричному пансіонату на вилучення земельної ділянки за адресою: м. 
Чернівці, вул. Підкови, 13". 

 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Департаменту 
соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 07.11.2016 №5415 щодо 
передачі Центру по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат права 
постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Головна, 245 в 
м. Чернівцях 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Департаменту соціального 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 
07.11.2016 №5415 щодо передачі Центру по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат права постійного користування земельною ділянкою за 
адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити припинення права постійного користування за 
Департаментом соціального захисту Чернівецької обласної державної 
адміністрації земельною ділянкою площею 0,277 га, кадастровий номер 
7310136600:08:004:0152, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 245 для будівництва та обслуговування будівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування та передати її в постійне користування 
Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії Чернівецької 
обласної ради. 
 
 
 

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 

 
28 листопада 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., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Придій Г.В. 
 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
 
XVIIІ. Слухали: 

Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" від 19.10.2016 №02/848 щодо надання дозволу на розробку 
технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 3,795 га, що 
розташована за адресою: вул. Руська, 207-А в м. Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук 
В.В., Герман М.І., Чернушка С.І. 
 

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 



1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 3,795 га, що розташована за адресою: вул. Руська, 
207-А в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки 
7310136600:32:003:0112), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної 
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №852188 від 
29.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 

1.1. земельна ділянка №1 площею 3,785 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (Код 
КВЦПЗ – 03.03) 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,01 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код КВЦПЗ – 
03.04). 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 
3. Скасувати висновок постійної комісії з питань приватизації та управління 

об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 
24.03.2016 "Про розгляд заяви настоятеля храму Покрова Пресвятої Богородиці 
УПЦ КП Протоієрея Володимира Можарівського №39/289 від 10.02.2016 щодо 
надання дозволу на постійне користування земельною ділянкою площею 0,01 га 
за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А". 

4. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. зняти з 
сайту обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про надання згоди 
комунальній медичній установі "Обласна дитяча клінічна лікарня" на вилучення 
земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 207-А". 

Результат голосування: 2 - "за", 0 - "проти", 8 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято.  
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                             Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                          А.Гливко 
 
 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
28 листопада 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., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Придій Г.В. 
 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
 
XІХ. Слухали: 

Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" від 25.08.2016 №471 (вхідний від 18.11.2016 
№39/2731) щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук 
В.В., Герман М.І., Чернушка С.І. 
 

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 



1. Погодити надання дозволу комунальній медичній установі "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки площею 9,1816 га, що розташована за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки 
7310136300:08:001:0195), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної 
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №853176 від 
15.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки: 

1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

1.2. земельна ділянка №2 площею 0,5838 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд. 

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

Результат голосування: 5 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                             Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                          А.Гливко 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 

28 листопада 2016 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної державної адміністрації №01.37-
18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка 
склалася з ОКП "Буковинська книга" 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 
державної адміністрації №01.37-18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка 
склалася з ОКП "Буковинська книга", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації №01.37-
18/4400 від 08.09.2016 щодо ситуації, яка склалася з ОКП "Буковинська 
книга" взяти до відома.  

2. Рекомендувати юридичному відділу виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради доопрацювати дане питання. 

 
 

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 

 
28 листопада 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., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Грижук В.І., Придій Г.В. 
 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
 
XХІ. Слухали: 

Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В., Бардюк 
І.В., Чернушка С.І. 

При розгляді даного питання депутатам був запропонований такий проект 
висновку: 

Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна під розміщення 
апаратів з продажу бахіл. 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 7 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 



 
Була внесена пропозиція депутата обласної ради Ткачука В.В. щодо 

внесення змін до Положення про порядок розрахунку і використання плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
в частині доповнення пункту 6.10 Положення підпунктом 6.10.6. наступного 
змісту "Апарата з продажу бахіл". 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 7 - "утримались". 
 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                             Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                          А.Гливко 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
28 листопада 2016               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення КМУ "Лікарня "Хоспіс" 
для хворих на туберкульоз" щодо передачі в оре-
нду нерухомого майна за адресою: вул. Калініна, 
12 в с. Молодія Глибоцького р-ну 

 
Розглянувши звернення комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" 

для хворих на туберкульоз" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
вул. Калініна, 12 в с. Молодія Глибоцького р-ну, керуючись Положенням про по-
рядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна за адресою:  
вул. Калініна, 12 в с. Молодія Глибоцького району. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії                Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП "Центр комуналь-
ного майна" щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. 
Чернівцях 

Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комуна-
льного майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна (приміщення першого по-
верху будівлі літ А) за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, керуючись 
Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно в будівлі літ А за 

адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях: 
1.1. приміщення першого поверху 1-42, 1-43 площею 64,9 кв.м.; 
1.2. приміщення першого поверху 1-56, 1-57, 1-58 площею 76,9 кв.м.. 
2. Матеріали направити конкурсній комісії. 
3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший 

термін; 
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 ві-

дсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі орен-
ди на 3 і більше років); 

3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за ра-
хунок орендаря. 

3.5. Поліпшення орендованого майна здійснюються за рахунок орендаря у 
встановленому порядку.  

4. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м. орен-
дованої площі. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2016 році, 
зазначеним нерухомим майном. 

 
Голова постійної комісії       Л.Годнюк 
   



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ТОВ "Спліт", ТОВ 
"Жентол" та підприємця Руссу К.І. щодо 
передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ТОВ "Спліт", ТОВ "Жентол" та підприємця Руссу 

К.І. щодо передачі в оренду нерухомого майна (приміщення адмінбудівлі літ А 
площею 180,1 кв.м., автомобільних боксів та підсобного приміщення літ Б 
площею 574,8 кв.м. та навісу літ В площею 597,9 кв.м.) за адресою: вул. 
Енергетична, 2 в м. Чернівцях, враховуючи, що зазначене майно включене до 
переліку об'єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають 
приватизації у 2014-2017 роках, керуючись Положенням про порядок та умови 
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Вважати недоцільним передачу в оренду нерухомого майна за адресою:  

вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                 Л.Годнюк
    



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
24 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунального закладу з 
фізичної культури і спорту "Вижницька район-
на дитячо-юнацька спортивна школа" щодо пе-
редачі в оренду на пільгових умовах нерухомого 
майна (спортивного залу) за адресою: вул. 
Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця 

 

 
Розглянувши звернення комунального закладу з фізичної культури і спо-

рту "Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа" щодо передачі в 
оренду на пільгових умовах нерухомого майна (спортивного залу) за адресою: 
вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця Чернівецької області, враховуючи пого-
дження балансоутримувача нерухомого майна: Вижницької загальноосвіт-
ньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах ко-

мунальному закладу з фізичної культури і спорту "Вижницька районна дитя-
чо-юнацька спортивна школа" нерухоме майно (приміщення спортивного за-
лу) площею 97,3 кв.м. за адресою: вул. Р.Шухевича, 8 в м. Вижниця Черніве-
цької області для проведення занять з боксу на строк 2 роки 11 місяців, вста-
новивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 

 

 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 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: 

Результати перевірки Державної фінансової інспекції України 
державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального 
підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року взяти 
до відома. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
 28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної 
ради профспілок щодо надання дозволу на 
передачу в позичку нерухомого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на передачу в позичку нерухомого майна (частини 
приміщень четвертого поверху) управлінню Держпраці у Чернівецькій 
області та управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у 
Чернівецькій області за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 

позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях управлінню виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування та нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України у Чернівецькій області та управлінню 
Держпраці у Чернівецькій області на строк 2 роки і 11 місяців. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді профспілок 
(Шкварковський В.А.) надати частину приміщення четвертого поверху за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для розміщення структурного 
підрозділу балансоутримувача - обласного комунального підприємства 
"Центр комунального майна". 

 

 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2017 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017 рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2017 рік. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про внесення 
змін до перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення 
змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області" 
для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 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. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер": 

1.1.1. Спірометр, 2007 року випуску, інвентарний номер 10470510, 
балансовою вартістю 19630,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Інгалятор УЗІ-60, 1985 року випуску, інвентарний номер 10470059, 
балансовою вартістю 11939,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2. Комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №1": 

1.2.1. Радіопристрій РУШ-240, 1990 року випуску, інвентарний номер 
10490007, балансовою вартістю 10808,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 



2.1. Комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер": 

2.1.1. Кардіограф "Мідас" ЭК1Т, 2001 року випуску, інвентарний 
номер10470469, балансовою вартістю 3300,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

2.1.2. Інгалятор УЗИ "Туман-1" електричний, 1985 року випуску, 
інвентарний номер 10470058, балансовою вартістю 3320,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.2. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 
2.2.1. Джерело світла СІЕ-10, 1990 року випуску, інвентарний номер 

10470264, балансовою вартістю 3094,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.2.2. Персональний комп'ютер SVGA мод ІМ, 1997 року випуску, 

інвентарний номер 10460819, балансовою вартістю 2523,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

2.2.3. Графопроектор, 2003 року випуску, інвентарний номер 10460932, 
балансовою вартістю 3294,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.2.4. Комп'ютер DiaWest Base I DYD-RW, 2008 року випуску, 
інвентарний номер 10480070, балансовою вартістю 3250,00 грн., із 
нарахованим зносом 95%; 

2.2.5. Комп'ютер Р без монітора, сервер, 2005 року випуску, інвентарний 
номер 10480975, балансовою вартістю 3409,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

2.3. Комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №1": 

2.3.1. Електричний водонагрівач, 1987 року випуску, інвентарний номер 
10420046-47, балансовою вартістю 2808,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

2.3.2. Електричний котел КПСЕМ-60, 2002 року випуску, інвентарний 
номер 10420093, балансовою вартістю 3400,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

2.3.3. Пральна машина СМ-2, 1989 року випуску, інвентарний номер 
10490073, балансовою вартістю 3410,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.3.4. Пральна машина СМ-10 л., 1989 року випуску, інвентарний номер 
10490072, балансовою вартістю 3632,00 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 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
28 листопада 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до рішення 6-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VII скликання 
від 28.07.2016 №151-6/16 " Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення 
повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки в 
новій редакції" 

 

 

Розглянувши та обговоривши зміни до рішення 6-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VII скликання від 28.07.2016 №151-6/16 " Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2015-2017 роки в новій редакції", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити внесення змін до рішення 6-ї сесії Чернівецької обласної 

ради VII скликання від 28.07.2016 №151-6/16 "Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2015-2017 роки в новій редакції" а саме: 

1.1. Доповнити додаток 1.6. "Напрями діяльності і заходи Регіональної 
програми", пунктом наступного змісту: 

11 Внески до 
статутних 
фондів 
комунальних 
підприємств 

Чернівецька 
обласна рада 

2016 – 
2017 рр. 

Обласний 
бюджет 

_ 100,0 _ 100,0 Збільшення 
статутного 

фонду 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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