ПРОТОКОЛ № 15
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук
В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
Сідляр І.А. – директор Департаменту економічного розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Китайгородська В.М. - начальник управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Савкін В.В. – директор Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Басараб О.М. – заступник начальника управління житлово-комунального
господарства Чернівецької обласної державної адміністрації;
Шинкарь В.А. – директор комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий комбінат житлового комунального господарства";
Ванзуряк О.К. – директор обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна";

Олар Ю.В. – т.в.о. директора Петричанського психоневрологічного будинкуінтернату;
Маковій В.Д. – претендент на посаду тимчасово виконуючим обов'язки
директора Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату";
Бойко В.В. – претендент на посаду тимчасово виконуючою обов'язки головного
лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер";
Мочульський В.М. – т.в.о. головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом";
Гречко Д.І. – претендент на посаду тимчасово виконуючим обов'язки
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро";
Самсонюк В.О. – головний лікар комунальної медичної установи
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер";
Леонова М.О. – головний лікар обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний ендокринологічний центр";
Статнік І.В. – директор Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою;
Клим В.І. – т.в.о. директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня
школа–інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука";
Дідич Г.М. – директор комунального закладу "Хотинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 2"
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за 2016 рік".
Інформує: Дякова А.А.
2.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік".
Інформує: Дякова А.А.
3.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік".
Інформує: Сідляр І.А.
4.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року".
Інформує: Сідляр І.А.
5.
Про розгляд інформації щодо зруйнування товариством з
обмеженою відповідальністю "Жентол" приміщення операторної АЗС літ. "Д"
площею 29,8 кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К., Чернушка С.І,. Герман М.І.

6.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності ліквідації
обласного комунального підприємства "Адміністратор систем електронного
урядування".
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І., Дякова А.А.
7.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо подовження трудових відносин, шляхом
укладання нового строкового трудового договору з директором комунального
закладу "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житловокомунального господарства" Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем.
Інформує: Басараб О.М., Шинкарь В.А.
8.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Оларя Ю.В. на посаду директора
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату.
Інформує: Савкін В.В., Олар Ю.В., Чернушка С.І.
9.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Маковія В.Д. тимчасово виконуючим обов'язки
директора Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату".
Інформує: Савкін В.В., Маковій В.Д., Чернушка С.І.
10.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Бойко В.В. тимчасово виконуючою обов'язки
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний
диспансер".
Інформує: Андрієць О.А., Бойко В.В., Чернушка С.І.
11.
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації
подання щодо призначення Мочульського В.М. на посаду головного лікаря
ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом".
Інформує: Андрієць О.А., Мочульський В.М.
12.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки начальника
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Гречко Д.І.
Інформує: Андрієць О.А., Гречко Д.І.
13.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо продовження трудових відносин, шляхом
укладання нового строкового трудового договору з головним лікарем КМУ
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" Самсонюком В.О.
Інформує: Андрієць О.А., Самсонюк В.О.
14.
Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов'язки директора
обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В.
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.

15.
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 13.02.2017
№КО-4282-01/10 щодо залишення диспансерного відділення КМУ "Міський
протитуберкульозний диспансер" як структурний підрозділ КМУ "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер".
Інформує: Андрієць О.А.
16.
Про
розгляд
подання
Департаменту
охорони
здоров'я
облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний центр"
Леонової Марини Олександрівни.
Інформує: Андрієць О.А., Леонова О.А.
17.
Про розгляд інформації Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації щодо виконання висновку постійної комісії обласної
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності від
28.11.2016 "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: Палійчук О.М.
18.
Про розгляд подання Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
директора Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою Статніка Ігоря Васильовича.
Інформує: Палійчук О.М., Статнік І.В.
19.
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності виконуючого обов'язки
директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів ім. Назарія Яремчука" Клима Валерія Івановича.
Інформує: Палійчук О.М., Клим В.І.
20.
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора комунального
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідича
Гната Миколайовича.
Інформує: Палійчук О.М., Дідич Г.М.
21.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування
комунальної установи "Група моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту установ освіти області".
Інформує: Палійчук О.М.
22.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення)
Спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
школи
олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука".
Інформує: Палійчук О.М.

23.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці".
Інформує: Палійчук О.М.
24.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення)
Чернівецької
обласної
психолого-медико-педагогічної
консультації".
Інформує: Палійчук О.М.
25.
Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради від 02.02.2017
№152 щодо передачі будівлі за адресою: с. Банилів-Підгірний,
вул. О.Кобилянської, 90 (комунальний позашкільний оздоровчий заклад
"Перлина гір") на баланс Сторожинецької об'єднаної територіальної громади.
Інформує: Палійчук О.М., Герман М.І.
26.
Про розгляд звернення Вижницького міського голови Чепіля О.Г.
від 23.02.2017 №02-01/192 щодо вилучення частини земельної ділянки у КЗ
"Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія
Яремчука".
Інформує: Палійчук О.М., Чернушка С.І., Герман М.І.
27.
Про розгляд звернення Державної установи "Чернівецький
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від
09.03.2017 №07/932 щодо надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості).
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
28.
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: Чернушка С.І., Герман М.І.
29.
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги"
від 20.02.2017 №249 щодо надання дозволу на розробку технічної документації
щодо поділу земельної ділянки площею 5,834 га, яка розташована за адресою:
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
30.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання
дозволу на розробку технічної документації щодо передачі лісових земельних
ділянок в користування дочірнім спеціалізованим лісогосподарським
підприємствам".
Інформує: Чернушка С.І.

31.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" від
05.01.2017 №96а, від 20.02.2017 №112 щодо передачі з балансу ОКУ
"Чернівецька обласна філармонія" на баланс ОКП "Центр комунального майна"
нерухомого майна за адресою: м. Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6.
Інформує: Ванзуряк О.К., Чернушка С.І., Герман М.І.
32.
Про розгляд звернення Прокуратури Чернівецької області від
23.12.2016 №05-570 вих. 16 щодо вивчення доцільності прийняття рішень
№188-7/16, 189-7/16, 190-7/16 від 21.09.2016.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
33.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" від 29.12.2016 №2086 щодо надання дозволу на укладання договору
сервітуту з ДП "Молодий Буковинець Преса" під розміщення на території
лікарні малої архітектурної форми площею 6 кв.м. для продажу друкованих
видань та супутніх товарів.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
34.
Про розгляд звернення ТзОВ "ГРАНД СЕРВИС" від 14.02.2017 №3
щодо надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на
користування земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 137 для встановлення пересувного пункту швидкого
харчування без товарів підакцизної групи.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
35.
Про розгляд звернення ФОП Сумарокової Т.Г. від 07.03.2017 щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а".
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
36.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня"
щодо надання дозволу на передачу в позичку громадській організації "Асоціація
медичних сестер" нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович
37.
Про розгляд звернення ОКП "Кіновідеопрокат" щодо виключення з
переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2014-2017 роках, частини гаража
літ Б площею 523,9 кв.м. за адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович
38.
Про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання
від 15.03.2016 №54-4/16 "Про затвердження складу конкурсної комісії".
Інформує: Бардюк Ігор Васильович
39.
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

40.
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
41.
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" щодо передачі в оренду незавершеного будівництва корпусу літ Н за
адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк Ігор Васильович
42.
Про доповнення переліку нерухомого майна, яке може бути
передане в оренду з погодинним графіком роботи.
Інформує: Бардюк І.В.
43.
Про розгляд звернення Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича №35/12-3962 від 28.12.2016 щодо передачі з балансу
Чернівецької обласної ради на баланс університету робочого проекту котельні
для опалення приміщень корпусу №14 по вул. Кафедральній, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
44.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про порядок
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
організації – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області".
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
45.
Про розгляд результатів фінансово-господарської
обласних комунальних підприємств за 2016 рік.

діяльності

Інформує: Герман М.І.
І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про виконання обласного бюджету за
2016 рік".
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про виконання обласного
бюджету за 2016 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету
на 2017 рік".
Виступили: Дякова А.А., Годнюк Л.О., Грижук В.І., Палій В.М., Гайничеру М.І.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2017 рік".
Виступили: Сідляр І.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік" для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Плану заходів з
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період
до 2020 року".
Виступили: Сідляр І.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

V. Слухали:
Про розгляд інформації щодо зруйнування товариством з обмеженою
відповідальністю "Жентол" приміщення операторної АЗС літ. "Д" площею 29,8
кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К., Чернушка С.І,. Герман М.І.
Вирішили:
Враховуючи інформацію про зруйнування товариством з обмеженою
відповідальністю "Жентол" приміщення операторної АЗС літ. "Д" площею 29,8
кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях, рекомендувати
юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради підготувати звернення
до відповідних правоохоронних органів та інших контролюючих органів щодо
вжиття ними заходів по припиненню незаконного будівництва.
Результат голосування: 7 - "за", 1 – "утримались", 1 – "не голосували".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності ліквідації обласного комунального
підприємства "Адміністратор систем електронного урядування".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності ліквідації обласного комунального
підприємства "Адміністратор систем електронного урядування" взяти до
відома.
2.
Погодити ліквідацію обласного комунального підприємства
"Адміністратор систем електронного урядування".
3.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо подовження трудових відносин, шляхом укладання нового
строкового трудового договору з директором комунального закладу
"Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального
господарства" Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем.
Виступили: Басараб О.М., Шинкарь В.А.
Вирішили:

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" Шинкарем
В'ячеславом Андрійовичем шляхом укладання нового строкового трудового
договору на строк 5 років.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Оларя Ю.В. на посаду директора Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату.
Виступили: Савкін В.В., Олар Ю.В., Чернушка С.І.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Оларя Юрія Васильовича на посаду директора Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд сесії обласної
ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Маковія В.Д. тимчасово виконуючим обов'язки директора
Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату".
Виступили: Савкін В.В., Маковій В.Д., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Маковія
Василя
Дмитровича
тимчасово
виконуючим
обов'язки
директора
Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату на умовах строкового
трудового договору на період до призначення керівника зазначеної установи
рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Бойко В.В. тимчасово виконуючою обов'язки головного
лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер".
Виступили: Андрієць О.А., Бойко В.В., Чернушка С.І.
Вирішили:

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Бойко
Вікторію Валеріївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на умовах
строкового трудового договору на період до призначення керівника зазначеної
установи рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації подання
щодо призначення Мочульського В.М. на посаду головного лікаря ОКУ
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом".
Виступили: Андрієць О.А., Мочульський В.М.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Мочульського Володимира Миколайовича на посаду головного
лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом" та внести на розгляд сесії обласної ради
відповідний проект рішення.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" Гречко Д.І.
Виступили: Андрієць О.А., Гречко Д.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Гречко
Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" на умовах строкового трудового договору на
період до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо продовження трудових відносин, шляхом укладання нового
строкового трудового договору з головним лікарем КМУ "Чернівецький
обласний наркологічний диспансер" Самсонюком В.О.

Виступили: Андрієць О.А., Самсонюк В.О.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з головним лікарем КМУ "Чернівецький обласний наркологічний
диспансер" Самсонюком Віктором Олексійовичем шляхом укладання нового
строкового трудового договору на строк 3 роки.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов'язки директора обласного
комунального підприємства "Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити тимчасово
виконуючого обов'язки директора обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм" Ігнатенка Геннадія Вікторовича за власним бажанням, згідно
поданої заяви.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "не голосували".
XV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької міської ради від 13.02.2017 №КО4282-01/10 щодо залишення диспансерного відділення КМУ "Міський
протитуберкульозний диспансер" як структурний підрозділ КМУ "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер".
Виступили: Андрієць О.А.
Вирішили:
Звернення Чернівецької міської ради від 13.02.2017 №КО-4282-01/10 щодо
залишення диспансерного відділення КМУ "Міський протитуберкульозний
диспансер" як структурний підрозділ КМУ "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер" взяти до відома.
Результат голосування: 8 - "за" 1 – "не голосували".
XVІ. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря ОКУ
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр" Леонової Марини
Олександрівни.

Виступили: Андрієць О.А., Леонова О.А., Палій В.М., Годнюк Л.О., Гайничеру
М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
Вирішили:
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. рекомендувати голові обласної ради делегувати
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації право притягнення
головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний центр"
Леонової Марини Олександрівни до дисциплінарної відповідальності своїм
наказом, відповідно до норм чинного законодавства.
Результат голосування: 5 - "за", 3 - "не голосували", 1 - "утримались".
Рішення не прийнято.
XVIІ. Слухали:
Про розгляд інформації Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо виконання висновку постійної комісії обласної ради з
питань приватизації та управління об'єктами спільної власності від 28.11.2016
"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: Палійчук О.М.
Вирішили:
Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
щодо виконання висновку постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об'єктами спільної власності від 28.11.2016 "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" взяти до відома.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора
Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою
Статніка Ігоря Васильовича.
Виступили: Палійчук О.М., Статнік І.В., Палій В.М., Годнюк Л.О., Гайничеру
М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
Вирішили:

1.
Подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І. В.
взяти до відома.
2.
Враховуючи те, що у відповідності до статті 148 Кодексу законів
про працю України, дисциплінарне стягнення застосовується власником або
уповноваженим ним органом не пізніше одного місяця з дня його виявлення,
відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності Статніка І. В.
Результат голосування: 6 - "за", 3 – "утримались".
XІX. Слухали:
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності виконуючого обов'язки
директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів ім. Назарія Яремчука" Клима Валерія Івановича.
Виступили: Палійчук О.М., Клим В.І., Палій В.М., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І.,
Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
Вирішили:
1.
Подання Чернівецької обласної державної адміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності виконуючого обов'язки
директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів імені Н. Яремчука" Клима В. І взяти до відома.
2.
Враховуючи те, що у відповідності до статті 148 Кодексу законів
про працю України, дисциплінарне стягнення застосовується власником або
уповноваженим ним органом не пізніше одного місяця з дня його виявлення,
відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності Клима В.І.
Результат голосування: 6 - "за", 2 – "утримались", 1 - "не голосував".
XX. Слухали:
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності директора комунального
закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідича
Гната Миколайовича.
Виступили: Палійчук О.М., Палій В.М., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Мотуляк
В.Д., Ткачук В.В., Мотуляк В.Д.
Вирішили:
Рекомендувати голові обласної ради делегувати Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації право притягнення директора
комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

№2" Дідича Гната Миколайовича до дисциплінарної відповідальності своїм
наказом.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XXІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування комунальної
установи "Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування
та аудиту установ освіти області".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування
комунальної установи "Група моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту установ освіти області" для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення)
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м.
Чернівці зі стрільби із лука".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення)
Спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
школи
олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука" для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XXIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення)
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:

Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці"
для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XXІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення)
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації".
Виступили: Палійчук О.М.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення)
Чернівецької
обласної
психолого-медико-педагогічної
консультації" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "не голосували".
XXV. Слухали:
Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради від 02.02.2017 №152
щодо передачі будівлі за адресою: с. Банилів-Підгірний, вул. О.Кобилянської,
90 (комунальний позашкільний оздоровчий заклад "Перлина гір") на баланс
Сторожинецької об'єднаної територіальної громади.
Виступили: Палійчук О.М., Герман М.І.
Вирішили:
1. Звернення Сторожинецької міської ради від 02.02.2017 №152 взяти до
відома.
2. Враховуючи рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від
15.03.2016 №38-4/16 "Про реорганізацію комунального обласного
позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом приєднання до
комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді" та звернення Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.02.2017 №01-23/346,
вважати недоцільним передачу будівель зазначених в листі Сторожинецької
міської ради від 02.02.2017 №152 на баланс Сторожинецької об'єднаної
територіальної громади.
Результат голосування: 6 - "за", 3 - "утримались".

XXVІ. Слухали:
Про розгляд звернення Вижницького міського голови Чепіля О.Г. від
23.02.2017 №02-01/192 щодо вилучення частини земельної ділянки у КЗ
"Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія
Яремчука".
Виступили: Палійчук О.М., Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
Вважати недоцільним вилучення частини земельної ділянки площею
0,3500 га з постійного користування комунального закладу "Вижницька
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука".
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Державної установи "Чернівецький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 09.03.2017
№07/932 щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1. Погодити надання дозволу Державній установі "Чернівецький
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" на
виготовлення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у
сфері землеустрою, технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), а саме:
- Земельна ділянка №1 площею 0,5950 га за адресою: Новоселицький р-н,
м. Новоселиця, вул. Боженка, 26 для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
- Земельна ділянка №2 площею 0,2501 га за адресою: Глибоцький р-н,
смт. Глибока, вул. Центральна, 96 для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
- Земельна ділянка №3 площею 0,3056 га за адресою: Заставнівський р-н,
м. Заставна, вул. Грушевського, 35 для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
- Земельна ділянка №4 площею 0,9979 га за адресою: Кельменецький р-н,
смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 54 для будівництва та обслуговування

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №5 площею 0,1771 га за адресою: Кіцманський р-н, м.
Кіцмань, вул. Незалежності, 72 для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
- Земельна ділянка №6 площею 0,1220 га за адресою: Сокирянський р-н,
м. Сокиряни, вул. Центральна, 5 для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
- Земельна ділянка №7 площею 0,1347 га за адресою: Сокирянський р-н, м.
Сокиряни, вул. Гастелло, 36-А для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового призначення
03.03);
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIIІ. 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: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "утримались".
XXІX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" від
20.02.2017 №249 щодо надання дозволу на розробку технічної документації
щодо поділу земельної ділянки площею 5,834 га, яка розташована за адресою:
м. Чернівці, вул. Фастівська, 2.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.
Результат голосування: 8 - "за", 1 – "утримались".

XXX. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання дозволу на
розробку технічної документації щодо передачі лісових земельних ділянок в
користування дочірнім спеціалізованим лісогосподарським підприємствам".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про надання дозволу
на розробку технічної документації щодо передачі лісових земельних ділянок в
користування дочірнім спеціалізованим лісогосподарським підприємствам" для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXI. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" від 05.01.2017
№96а, від 20.02.2017 №112 щодо передачі з балансу ОКУ "Чернівецька обласна
філармонія" на баланс ОКП "Центр комунального майна" нерухомого майна за
адресою: м. Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6.
Виступили: Ванзуряк О.К., Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1. Погодити передачу з балансу ОКУ "Чернівецька обласна філармонія" на
баланс ОКП "Центр комунального майна" нерухомого майна за адресою: м.
Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6, а саме: склад літ. "Б" площею 73,70 кв.м.,
інвентарний номер 103006, балансовою вартістю 8709,00 грн., із нарахованим
зносом 5%, гараж літ. "В" площею 90,20 кв.м. та сарай літ. "Г" площею 25,50
кв.м., інвентарний номер 1030005, балансовою вартістю 6809,00 грн., із
нарахованим зносом 5%.
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXII. Слухали:
Про розгляд звернення Прокуратури Чернівецької області від 23.12.2016
№05-570 вих. 16 щодо вивчення доцільності прийняття рішень №188-7/16, 1897/16, 190-7/16 від 21.09.2016.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:

Звернення Прокуратури Чернівецької області від 23.12.2016 №05-570 вих.
16 щодо вивчення доцільності прийняття рішень №188-7/16, 189-7/16, 190-7/16
від 21.09.2016 взяти до відома.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXIII. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від
29.12.2016 №2086 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту з ДП
"Молодий Буковинець Преса" під розміщення на території лікарні малої
архітектурної форми площею 6 кв.м. для продажу друкованих видань та
супутніх товарів.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" на укладання з ДП "Молодий Буковинець Преса" постійного
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 6 кв.м. за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137 під розміщення на території лікарні
малої архітектурної форми для продажу друкованих видань та супутніх товарів.
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXIV. Слухали:
Про розгляд звернення ТзОВ "ГРАНД СЕРВИС" від 14.02.2017 №3 щодо
надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на користування
земельною ділянкою орієнтованою площею 30 кв.м. за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 137 для встановлення пересувного пункту швидкого харчування
без товарів підакцизної групи.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" на укладання з ТзОВ "ГРАНД СЕРВИС" постійного договору
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 30 кв.м. за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 137 для встановлення пункту швидкого харчування без
товарів підакцизної групи (мала архітектурна форма).
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XXXV. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Сумарокової Т.Г. від 07.03.2017 щодо
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а".
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу головному лікарю Чернівецького
обласного медичного діагностичного центру Вдовічену А.М. на укладання з
фізичною особою підприємцем Сумароковою Т.Г. платного договору сервітуту
на користування земельною ділянкою площею 90 кв.м. за адресою: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 5-а для проходу та використання під літній майданчик, на
строк до завершення дії договору оренди нерухомого майна №8/15 від
25.03.2015 (з можливим подальшим продовженням).
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXVI. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо
надання дозволу на передачу в позичку громадській організації "Асоціація
медичних сестер" нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Направити зазначене питання на доопрацювання.
Результат голосування: 6 - "за", 3 – "утримались".
XXXVII. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Кіновідеопрокат" щодо виключення з
переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2014-2017 роках, частини
гаража літ Б площею 523,9 кв.м. за адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м.
Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О.
Вирішили:
1.
Створити тимчасову комісію із розгляду зазначеного питання у
складі: Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Білек О.В., Грижук В.І.,
Ткачук В.В.

2.
розгляду.

За результатами роботи тимчасової комісії повернутись до його

Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXVIIІ. Слухали:
Про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від
15.03.2016 №54-4/16 "Про затвердження складу конкурсної комісії".
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Погодити внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII
скликання від 15.03.2016 №54-4/16 "Про затвердження складу конкурсної
комісії" в частині доручення конкурсній комісії щодо проведення
вищезазначеного щорічного огляду-конкурсу.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXІХ. 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.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (будівлю
поліклініки) загальною площею 122,9 кв.м. за адресою: вул. Калініна, 12 в с.
Молодія Глибоцького р-ну Чернівецької області, матеріали направити
конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м. орендованої площі.

4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXХ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м.
Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
надати інформацію щодо умов обов’язкового використання одноразових бахіл в
медичних закладах області.
Результат голосування: 6 - "за", 3 – "утримались".
XXXХІ. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"
щодо передачі в оренду незавершеного будівництва корпусу літ Н за адресою:
вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(незавершеного будівництвом корпусу літ Н) площею 379 кв.м. за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1.
Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2.
Завершення будівництва та проведення реконструкції орендованого
майна за відповідним рішенням обласної ради;
2.3.
Термін договору оренди – 10 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.4.
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.5.
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору за рахунок
орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м. орендованої площі.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XXXХІІ. Слухали:
Про доповнення переліку нерухомого майна, яке може бути передане в
оренду з погодинним графіком роботи.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Доповнити висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області від 04.10.2012 "Про затвердження переліку нерухомого
майна, яке може бути передане в оренду з погодинним графіком роботи та
визначення ставок орендної плати" (із змінами та доповненнями) наступними
пунктами:
-

"1.12. Конференцзал ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги".

- "2.12. Конференцзал ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги":
- для проведення благодійних заходів, та заходів, що проводяться
благодійними та громадськими організаціями, які не займаються комерційною
діяльністю - 150 грн;
- для проведення заходів бюджетними установами, які утримуються за
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів - 200 грн;
- для інших - 400 грн."
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXХІІІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича №35/12-3962 від 28.12.2016 щодо передачі з балансу
Чернівецької обласної ради на баланс університету робочого проекту котельні
для опалення приміщень корпусу №14 по вул. Кафедральній, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1. Погодити передачу з балансу Чернівецької обласної ради на баланс
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича робочого
проекту котельні для опалення приміщень корпусу №14 по вул. Кафедральній,
2 в м. Чернівцях, інвентарний номер 12110001, балансовою вартістю 28940,00
грн.
2. Рекомендувати фінансовому відділу виконавчого апарату обласної ради
забезпечити передачу робочого проекту котельні.
Результат голосування: одноголосно - "за".

XXXХІV. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про порядок
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
організації – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області".
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Білек О.В., Гайничеру М.І., Грижук В.І.,
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В.
Вирішили:
Вважати недоцільним розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,
закладів, організації – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області" на черговому засіданні обласної ради та
рекомендувати депутатам обласної ради не підтримувати зазначений проект
рішення.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XXXХV. Слухали:
Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності обласних
комунальних підприємств за 2016 рік.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1. Звіти фінансово-господарської діяльності обласних комунальних
підприємств за 2016 рік взяти до відома.
2. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили збиток за
результатами роботи в 2016 році, вжити всіх необхідних заходів для
недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Годнюк
Л.О.) за результатами роботи в І півріччі 2017 року.
3. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків.
Результат голосування: одноголосно - "за".

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Л.Годнюк

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
виконання обласного бюджету за 2016
рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
виконання обласного бюджету за 2016 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за 2016 рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
внесення змін до обласного бюджету на
2017 рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2017 рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
Програму економічного і соціального
розвитку Чернівецької області на 2017
рік"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017
рік", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік" для
розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

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

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

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
інформації
щодо
зруйнування товариством з обмеженою
відповідальністю "Жентол" приміщення
операторної АЗС літ. "Д" площею 29,8
кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в
м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши інформацію щодо зруйнування
товариством з обмеженою відповідальністю "Жентол" приміщення
операторної АЗС літ. "Д" площею 29,8 кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в
м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи інформацію про зруйнування товариством з обмеженою
відповідальністю "Жентол" приміщення операторної АЗС літ. "Д" площею
29,8 кв.м. за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях, рекомендувати
юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради підготувати
звернення до відповідних правоохоронних органів та інших контролюючих
органів щодо вжиття ними заходів по припиненню незаконного будівництва.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної державної адміністрації від
21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності
ліквідації
обласного
комунального
підприємства
"Адміністратор
систем
електронного урядування"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної
державної адміністрації від 21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності
ліквідації обласного комунального підприємства "Адміністратор систем
електронного урядування", комісія

ВИРІШИЛА:
1. Звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
21.02.2017 №01.19/18-325 щодо доцільності ліквідації обласного
комунального
підприємства
"Адміністратор
систем
електронного
урядування" взяти до відома.
2. Погодити ліквідацію обласного комунального
"Адміністратор систем електронного урядування".

підприємства

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

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
подання щодо подовження трудових
відносин, шляхом укладання нового
строкового
трудового
договору
з
директором
комунального
закладу
"Чернівецький обласний навчальнокурсовий
комбінат
житловокомунального господарства" Шинкарем
В'ячеславом Андрійовичем
Розглянувши та обговоривши внесене Чернівецькою обласною
державною адміністрацією подання щодо подовження трудових відносин,
шляхом укладання нового строкового трудового договору з директором
комунального закладу "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат
житлово-комунального господарства" Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем
від 25.01.2017 №01.48/18-158 та керуючись пунктом 3.11.3 Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунального закладу "Чернівецький обласний
навчально-курсовий
комбінат
житлово-комунального
господарства"
Шинкарем В'ячеславом Андрійовичем шляхом укладання нового строкового
трудового договору на строк 5 років.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Оларя Ю.В. на
посаду директора Петричанського
психоневрологічного
будинкуінтернату
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки
директора Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату 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:

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Оларя Юрія Васильовича на посаду директора Петричанського
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд сесії обласної
ради відповідний проект рішення.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
клопотання
щодо
призначення
Маковія В.Д. тимчасово виконуючим
обов'язки директора Чорторийського
психоневрологічного
будинкуінтернату
Розглянувши та обговоривши заяву Маковія Василя Дмитровича від
29.06.2016р. щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки
директора
Чорторийського
психоневрологічного
будинку-інтернату,
враховуючи надану Чернівецькою обласною державною адміністрації
пропозицію щодо його призначення від 25.08.2016р. № 01.48-19/4530 та
керуючись пунктом 2.3. Положення про порядок призначення та звільнення з
посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ
скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Маковія
Василя Дмитровича тимчасово виконуючим обов'язки директора
Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату на умовах
строкового трудового договору на період до призначення керівника
зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 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 шкірновенерологічний диспансер"
Розглянувши та обговоривши заяву Бойко Вікторії Валеріївни щодо
призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" від 19.09.2016р., враховуючи надане
Чернівецькою обласною державною адміністрацією клопотання щодо
призначення Бойко В.В. на зазначену посаду від 26.09.2016р. № 01.3618/1825 та керуючись пунктом 2.3. Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Бойко
Вікторію Валеріївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на умовах
строкового трудового договору на період до призначення керівника
зазначеної установи рішенням сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного головою обласної
державної адміністрації подання щодо
призначення Мочульського В.М. на
посаду
головного
лікаря
ОКУ
"Чернівецький
обласний
центр
з
профілактики та боротьби зі СНІДом"
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Мочульського Володимира
Миколайовича від 22.02.2017р. щодо призначення його на посаду головного
лікаря
зазначеної
установи,
враховуючи
внесене
головою
облдержадміністрації подання щодо призначення Мочульського В.М. на
зазначену посаду від 20.02.2017р. № 01.13/18-322 та керуючись Положенням
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія

ВИРІШИЛА:

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Мочульського Володимира Миколайовича на посаду головного
лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом" та внести на розгляд сесії обласної
ради відповідний проект рішення.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо
призначення
тимчасово
виконуючим
обов'язки
начальника
ОКМУ
"Патологоанатомічне
бюро"
Гречко Д.І.
Розглянувши та обговоривши заяву Гречка Дмитра Івановича щодо
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" від 07.10.2016р., враховуючи подання обласної
державної адміністрації від 26.10.2016р. № 01.36/18-1981 та керуючись
пунктом 2.3. Положення про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Гречко
Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" на умовах строкового трудового договору на
період до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
подання щодо продовження трудових
відносин, шляхом укладання нового
строкового
трудового
договору
з
головним лікарем КМУ "Чернівецький
обласний наркологічний диспансер"
Самсонюком Віктором Олексійовичем
Розглянувши та обговоривши внесене Чернівецькою обласною
державною адміністрацією подання щодо подовження трудових відносин,
шляхом укладання нового строкового трудового договору з головним
лікарем КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер"
Самсонюком Віктором Олексійовичем від 20.03.2017 №01.36/18-511 та
керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з головним лікарем КМУ "Чернівецький обласний наркологічний
диспансер" Самсонюком Віктором Олексійовичем шляхом укладання нового
строкового трудового договору на строк 3 роки.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
заяви
тимчасово
виконуючого обов'язки директора
обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В.
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки
директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм" Ігнатенка
Геннадія Вікторовича від 14.03.2017 року щодо звільнення його з займаної
посади за власним бажанням та керуючись пунктом 4.1.2. Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити тимчасово
виконуючого обов'язки директора обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм" Ігнатенка Геннадія Вікторовича за власним бажанням,
згідно поданої заяви.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької міської
ради від 13.02.2017 №КО-4282-01/10 щодо
залишення диспансерного відділення КМУ
"Міський протитуберкульозний диспансер"
як структурний підрозділ КМУ "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер"
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької міської ради від
13.02.2017 №КО-4282-01/10 щодо залишення диспансерного відділення КМУ
"Міський протитуберкульозний диспансер" як структурний підрозділ КМУ
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", комісія

ВИРІШИЛА:
Звернення Чернівецької міської ради від 13.02.2017 №КО-4282-01/10
щодо
залишення
диспансерного
відділення
КМУ
"Міський
протитуберкульозний диспансер" як структурний підрозділ КМУ "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер" взяти до відома.

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
21 березня 2017 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В.,
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук
В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Семенюк І.В., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату
обласної ради;
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами
спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради;
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Леонова М.О. – головний лікар обласної комунальної установи "Чернівецький
обласний ендокринологічний центр";
XVI. Слухали:
Про розгляд подання Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря ОКУ
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр" Леонової Марини
Олександрівни.
Виступили: Андрієць О.А., Леонова М.О., Палій В.М., Годнюк Л.О., Гайничеру
М.І., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В.
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної
ради Гайничеру М.І. рекомендувати голові обласної ради делегувати
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації право притягнення
головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний центр"

Леонової Марини Олександрівни до дисциплінарної відповідальності своїм
наказом, відповідно до норм чинного законодавства.
Результат голосування: 5 - "за", 3 - "не голосували", 1 - "утримались".
Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд інформації Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації щодо
виконання висновку постійної комісії обласної
ради з питань приватизації та управління
об'єктами спільної власності від 28.11.2016
"Про розгляд звернення Буковинського ліцеюінтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою від 01.11.2016 №466 щодо
заперечення висновку експертної комісії
стосовно державної атестації ліцею"
Розглянувши та обговоривши інформацію Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації щодо виконання висновку постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної
власності від 28.11.2016 "Про розгляд звернення Буковинського ліцеюінтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою від 01.11.2016 №466
щодо заперечення висновку експертної комісії стосовно державної атестації
ліцею", комісія

ВИРІШИЛА:
Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації щодо виконання висновку постійної комісії обласної ради з
питань приватизації та управління об'єктами спільної власності від
28.11.2016 "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"
взяти до відома.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання Департаменту освіти і
науки
облдержадміністрації
щодо
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою Статніка І.В.
Розглянувши та обговоривши подання Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації від 30.11.2016р. № 01-23/3089 щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка
Ігоря Васильовича за неналежне забезпечення якісних умов навчальновиховного процесу, взявши до уваги висновок експертної комісії щодо
державної атестації Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою та у відповідності до пункту 4.4. Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл,селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/,
комісія

ВИРІШИЛА:

1.
Подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І. В.
взяти до відома.
2.
Враховуючи те, що у відповідності до статті 148 Кодексу законів
про працю України, дисциплінарне стягнення застосовується власником або
уповноваженим ним органом не пізніше одного місяця з дня його виявлення,
відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності Статніка І. В.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання Чернівецької обласної
державної адміністрації щодо притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності
виконуючого обов'язки директора КЗ
"Вижницька
загальноосвітня
школаінтернат
І-ІІІ
ступенів
ім.
Назарія
Яремчука" Клима В.І.
Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної
адміністрації від 16.02.2017о. № 01.35/18-297 та Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 13.02.2017р. № 01-23/368 щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності виконуючого обов'язки директора
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів імені Н. Яремчука" Клима Валерія Івановича за неналежне
виконання посадових обов'язків, неналежну якість виконавської дисципліни,
відсутність контролю за організацією навчально-виховного процесу та
організації харчування дітей у закладі, взявши до уваги наказ Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації від 06.02.2017р. № 45 "Про підсумки
вивчення стану організації навчально-виховного процесу, харчування та
дотримання
санітарних
норм
у
школах-інтернатах
обласного
підпорядкування" та у відповідності до пункту 4.4. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл,селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Подання Чернівецької обласної державної адміністрації щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності виконуючого обов'язки
директора комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів імені Н. Яремчука" Клима В. І взяти до відома.

2.
Враховуючи те, що у відповідності до статті 148 Кодексу законів
про працю України, дисциплінарне стягнення застосовується власником або
уповноваженим ним органом не пізніше одного місяця з дня його виявлення,
відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності Клима В.І.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд подання обласної державної
адміністрації
щодо
притягнення
до
дисциплінарної відповідальності директора
КЗ "Хотинська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 2" Дідича Г.М.
Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної
адміністрації від 16.02.2017р. № 01.35/18-298 щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності директора
комунального
закладу
"Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2" Дідича Гната
Миколайовича за відсутність контролю за організацією навчально-виховного
процесу, неекономне та раціональне використання коштів та недотримання
санітарно-гігієнічних норм у закладі, взявши до уваги наказ Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації від 06.02.2017р. № 45 "Про підсумки
вивчення стану організації навчально-виховного процесу, харчування та
дотримання
санітарних
норм
у
школах-інтернатах
обласного
підпорядкування" та у відповідності до пункту 4.4. Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл,селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові обласної ради делегувати Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації право притягнення директора
комунального закладу "Хотинська спеціальна загальноосвітня школаінтернат №2" Дідича Гната Миколайовича до дисциплінарної
відповідальності своїм наказом.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
перейменування комунальної установи
"Група моніторингу системи освіти,
господарського обслуговування та аудиту
установ освіти області"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
перейменування комунальної установи "Група моніторингу системи освіти,
господарського обслуговування та аудиту установ освіти області", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування
комунальної установи "Група моніторингу системи освіти, господарського
обслуговування та аудиту установ освіти області" для розгляду на сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
школи
олімпійського резерву м. Чернівці зі
стрільби із лука"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений
адміністрацією проект рішення
(перетворення) Спеціалізованої
олімпійського резерву м. Чернівці
обласної ради.

Голова постійної комісії

Чернівецькою обласною державною
сесії обласної ради "Про припинення
дитячо-юнацької спортивної школи
зі стрільби із лука" для розгляду на сесії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи м.
Чернівці"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
м. Чернівці", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці"
для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Чернівецької
обласної
психолого-медико-педагогічної
консультації"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
припинення (перетворення) Чернівецької обласної психолого-медикопедагогічної консультації", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення
(перетворення) Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної
консультації" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Сторожинецької
міської ради від 02.02.2017 №152 щодо
передачі будівлі за адресою: с. БанилівПідгірний,
вул.
О.Кобилянської,
90
(комунальний позашкільний оздоровчий
заклад "Перлина гір") на баланс
Сторожинецької об'єднаної територіальної
громади
Розглянувши та обговоривши звернення Про розгляд звернення
Сторожинецької міської ради від 02.02.2017 №152 щодо передачі будівлі за
адресою: с. Банилів-Підгірний, вул. О.Кобилянської, 90 (комунальний
позашкільний оздоровчий заклад "Перлина гір") на баланс Сторожинецької
об'єднаної територіальної громади, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Звернення Сторожинецької міської ради від 02.02.2017 №152 взяти до
відома.
2. Враховуючи рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016
№38-4/16 "Про реорганізацію комунального обласного позашкільного
оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом приєднання до комунального
закладу "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді" та звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації від 10.02.2017 №01-23/346, вважати
недоцільним передачу будівель зазначених в листі Сторожинецької міської ради
від 02.02.2017 №152 на баланс Сторожинецької об'єднаної територіальної
громади.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Вижницького
міського голови Чепіля О.Г. від 23.02.2017
№02-01/192 щодо вилучення частини
земельної ділянки у КЗ "Вижницька
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів імені Назарія Яремчука"
Розглянувши та обговоривши звернення Вижницького міського голови
Чепіля О.Г. від 23.02.2017 №02-01/192 щодо вилучення частини земельної
ділянки у КЗ "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені
Назарія Яремчука", комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним вилучення частини земельної ділянки площею
0,3500 га з постійного користування комунального закладу "Вижницька
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука".

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Державної
установи
"Чернівецький
обласний
лабораторний
центр
Міністерства
охорони здоров'я України" від 09.03.2017
№07/932 щодо надання дозволу на
виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Розглянувши та обговоривши звернення Державної установи
"Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" від 09.03.2017 №07/932 щодо надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи свідоцтва про право власності
на нерухоме майно та державні акти на право постійного користування
землею, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу Державній установі "Чернівецький
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" на
виготовлення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у
сфері землеустрою, технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), а саме:
- Земельна ділянка №1 площею 0,5950 га за адресою: Новоселицький рн, м. Новоселиця, вул. Боженка, 26 для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №2 площею 0,2501 га за адресою: Глибоцький р-н,
смт. Глибока, вул. Центральна, 96 для будівництва та обслуговування

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №3 площею 0,3056 га за адресою: Заставнівський рн, м. Заставна, вул. Грушевського, 35 для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №4 площею 0,9979 га за адресою: Кельменецький рн, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 54 для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №5 площею 0,1771 га за адресою: Кіцманський р-н,
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 72 для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №6 площею 0,1220 га за адресою: Сокирянський рн, м. Сокиряни, вул. Центральна, 5 для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
- Земельна ділянка №7 площею 0,1347 га за адресою: Сокирянський р-н,
м. Сокиряни, вул. Гастелло, 36-А для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (код цільового
призначення 03.03);
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
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
Розглянувши 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,
комісія

ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня
швидкої
медичної
допомоги"
від
20.02.2017 №249 щодо надання дозволу на
розробку технічної документації щодо
поділу земельної ділянки площею 5,834
га, яка розташована за адресою: м.
Чернівці, вул. Фастівська, 2

Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Лікарня швидкої
медичної допомоги" від 20.02.2017 №249 щодо надання дозволу на розробку
технічної документації щодо поділу земельної ділянки площею 5,834 га, яка
розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, комісія

ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про надання дозволу на
розробку технічної документації щодо
передачі лісових земельних ділянок в
користування дочірнім спеціалізованим
лісогосподарським підприємствам"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
надання дозволу на розробку технічної документації щодо передачі лісових
земельних
ділянок
в
користування
дочірнім
спеціалізованим
лісогосподарським підприємствам", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про надання
дозволу на розробку технічної документації щодо передачі лісових
земельних
ділянок
в
користування
дочірнім
спеціалізованим
лісогосподарським підприємствам" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр
комунального майна" від 05.01.2017
№96а, від 20.02.2017 №112 щодо
передачі з балансу ОКУ "Чернівецька
обласна філармонія" на баланс ОКП
"Центр
комунального
майна"
нерухомого майна за адресою: м.
Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6
Розглянувши та обговоривши звернення ОКП "Центр комунального
майна" від 05.01.2017 №96а, від 20.02.2017 №112 щодо передачі з балансу
ОКУ "Чернівецька обласна філармонія" на баланс ОКП "Центр комунального
майна" нерухомого майна за адресою: м. Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6,
комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити передачу з балансу ОКУ "Чернівецька обласна філармонія"
на баланс ОКП "Центр комунального майна" нерухомого майна за адресою:
м. Чернівці, вул. Щепкіна, буд. 4-6, а саме: склад літ. "Б" площею 73,70 кв.м.,
інвентарний номер 103006, балансовою вартістю 8709,00 грн., із нарахованим
зносом 5%, гараж літ. "В" площею 90,20 кв.м. та сарай літ. "Г" площею 25,50
кв.м., інвентарний номер 1030005, балансовою вартістю 6809,00 грн., із
нарахованим зносом 5%.
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Прокуратури
Чернівецької області від 23.12.2016 №05570 вих. 16 щодо вивчення доцільності
прийняття рішень №188-7/16, 189-7/16,
190-7/16 від 21.09.2016
Розглянувши та обговоривши звернення Прокуратури Чернівецької
області від 23.12.2016 №05-570 вих. 16 щодо вивчення доцільності прийняття
рішень №188-7/16, 189-7/16, 190-7/16 від 21.09.2016, комісія

ВИРІШИЛА:
Звернення Прокуратури Чернівецької області від 23.12.2016 №05-570
вих. 16 щодо вивчення доцільності прийняття рішень №188-7/16, 189-7/16,
190-7/16 від 21.09.2016 взяти до відома.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня"
від 29.12.2016 №2086 щодо надання
дозволу на укладання постійного договору
сервітуту з ДП "Молодий Буковинець
Преса" під розміщення на території
лікарні малої архітектурної форми
площею 6 кв.м. для продажу друкованих
видань та супутніх товарів
Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" від 29.12.2016 №2086 щодо надання дозволу на укладання
постійного договору сервітуту з ДП "Молодий Буковинець Преса" під
розміщення на території лікарні малої архітектурної форми площею 6 кв.м.
для продажу друкованих видань та супутніх товарів, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" на укладання з ДП "Молодий Буковинець Преса"
постійного договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею
6 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137 під розміщення на території
лікарні малої архітектурної форми для продажу друкованих видань та
супутніх товарів.
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТзОВ "ГРАНД
СЕРВИС" від 14.02.2017 №3 щодо надання
дозволу на укладання постійного договору
сервітуту на користування земельною
ділянкою площею 30 кв.м. за адресою: м.
Чернівці,
вул.
Головна,
137
для
встановлення
пересувного
пункту
швидкого
харчування
без
товарів
підакцизної групи
Розглянувши та обговоривши звернення ТзОВ "ГРАНД СЕРВИС" від
14.02.2017 №3 щодо надання дозволу на укладання постійного договору
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 30 кв.м. за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 137 для встановлення пересувного пункту швидкого
харчування без товарів підакцизної групи, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу головному лікарю ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" на укладання з ТзОВ "ГРАНД СЕРВИС" постійного договору
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 30 кв.м. за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 137 для встановлення пункту швидкого харчування без
товарів підакцизної групи (мала архітектурна форма).
2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ФОП Сумарокової
Т.Г. від 07.03.2017 щодо надання дозволу
на укладання договору сервітуту на
користування земельною ділянкою за
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,
5-а"
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Сумарокової Т.Г. від
07.03.2017 щодо надання дозволу на укладання платного договору сервітуту
на користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 5-а" для проходу та встановлення столиків літнього майданчика,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу головному лікарю Чернівецького
обласного медичного діагностичного центру Вдовічену А.М. на укладання з
фізичною особою підприємцем Сумароковою Т.Г. платного договору
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 90 кв.м. за адресою:
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а для проходу та використання під літній
майданчик, на строк до завершення дії договору оренди нерухомого майна
№8/15 від 25.03.2015 (з можливим подальшим продовженням).
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо надання дозволу на
передачу в позичку громадській організації
"Асоціація медичних сестер" нерухомого майна
за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо надання дозволу на передачу в позичку громадській
організації "Асоціація медичних сестер" нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях, комісія
ВИРІШИЛА:
Направити зазначене питання на доопрацювання.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Кіновідеопрокат" щодо виключення з переліку об'єктів,
які підлягають приватизації у 2014-2017 роках, частини гаража літ Б площею 523,9 кв.м.
за адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення ОКП "Кіновідеопрокат" щодо виключення з переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2014-2017 роках, частини гаража літ Б
площею 523,9 кв.м. за адресою: вул. Паризької комуни, 1 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Створити тимчасову комісію із розгляду зазначеного питання у складі:
Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Білек О.В., Грижук В.І., Ткачук В.В.
ляду.

2.

За результатами роботи тимчасової комісії повернутись до його розг-

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної
ради VII скликання від 15.03.2016 №54-4/16
"Про затвердження складу конкурсної комісії"
Враховуючи Положення про щорічний огляд-конкурс на краще утримання
об'єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Погодити внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016 №54-4/16 "Про затвердження складу конкурсної комісії" в
частині доручення конкурсній комісії щодо проведення вищезазначеного щорічного огляду-конкурсу.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
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
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 порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (будівлю поліклініки) загальною площею 122,9 кв.м. за адресою: вул. Калініна, 12 в с. Молодія Глибоцького р-ну Чернівецької області, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м.
орендованої площі.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Фастівська, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої
медичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого та сьомого поверхів будівлі літ А) за адресою: вул. Фастівська, 2 в
м. Чернівцях для розміщення апаратів з продажу бахіл, , комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації надати інформацію щодо умов обов’язкового використання одноразових бахіл в медичних закладах області.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька
обласна психіатрична лікарня" щодо передачі
в оренду незавершеного будівництвом корпусу літ Н за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях
Розглянувши звернення обласної комунальної медичної установи Чернівецька
обласна психіатрична лікарня" щодо передачі в оренду незавершеного будівництвом
корпусу літ Н за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях з можливою подальшою реконструкцією, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (незавершеного
будівництвом корпусу літ Н) площею 379 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Завершення будівництва та проведення реконструкції орендованого майна за відповідним рішенням обласної ради;
2.3. Термін договору оренди – 10 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
2.4. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі оренди на 3 і більше років);
2.5. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору за рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1 кв.м. орендованої площі.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017 році,
зазначеним нерухомим майном.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про доповнення переліку нерухомого
майна, яке може бути передане в оренду з
погодинним графіком роботи
Відповідно до пункту 3.15. Положення про порядок розрахунку і
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради VІ
скликання від 31.05.2012 № 54-10/12 (із змінами та доповненнями),
розглянувши клопотання ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" від
25.01.2017 № 79, комісія

ВИРІШИЛА:

Доповнити висновок постійної комісії обласної ради з питань приватизації
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області від 04.10.2012 "Про затвердження переліку нерухомого майна, яке
може бути передане в оренду з погодинним графіком роботи та визначення
ставок орендної плати" (із змінами та доповненнями) наступними пунктами:
-

"1.12. Конференцзал ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги".

- "2.12. Конференцзал ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги":
- для проведення благодійних заходів, та заходів, що проводяться
благодійними та громадськими організаціями, які не займаються комерційною
діяльністю - 150 грн;
- для проведення заходів бюджетними установами, які утримуються за
рахунок коштів бюджетів усіх рівнів - 200 грн;
- для інших - 400 грн."
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича №35/12-3962 від 28.12.2016
щодо передачі з балансу Чернівецької
обласної ради на баланс університету
проекту
котельні
для
опалення
приміщень корпусу №14 по вул.
Кафедральній, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича №35/12-3962 від 28.12.2016 щодо
передачі з балансу Чернівецької обласної ради на баланс університету
проекту котельні для опалення приміщень корпусу №14 по вул.
Кафедральній, 2 в м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити передачу з балансу Чернівецької обласної ради на баланс
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича робочого
проекту котельні для опалення приміщень корпусу №14 по вул.
Кафедральній, 2 в м. Чернівцях, інвентарний номер 12110001, балансовою
вартістю 28940,00 грн.
2. Рекомендувати фінансовому відділу виконавчого апарату обласної
ради забезпечити передачу робочого проекту котельні.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії обласної
ради
"Про
порядок
призначення
і
звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів, організації – об'єктів
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,
закладів, організації – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області", комісія

ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільним розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про
порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ,
закладів, організації – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області" на черговому засіданні обласної ради та
рекомендувати депутатам обласної ради не підтримувати зазначений проект
рішення.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
21 березня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
результатів
фінансовогосподарської
діяльності
обласних
комунальних підприємств за 2016 рік
Розглянувши та обговоривши звіти фінансово-господарської діяльності
обласних комунальних підприємств за 2016 рік, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Звіти фінансово-господарської діяльності обласних комунальних
підприємств за 2016 рік взяти до відома.
2. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили збиток
за результатами роботи в 2016 році, вжити всіх необхідних заходів для
недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(Годнюк Л.О.) за результатами роботи в І півріччі 2017 року.
3. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

