ПРОТОКОЛ № 17
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
03 липня 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;
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Поліщук М.І. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Китайгородська В.М. - начальник управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Півень Ю.Й. – заступник директора Департаменту соціального захисту
населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Ванзуряк О.К. – начальник ОКП "Центр комунального майна";
Пілат І.В. – кандидат на посаду директора комунального закладу "Чернівецький
обласний музей народної архітектури та побуту";
Філяк Н.М. – кандидат на посаду директора Чернівецької обласної
універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка;
Макар Л.М. – кандидат на посаду генерального директора ОКУ "Чернівецька
обласна філармонія";

Волинець Г.І. – кандидат на посаду директора ОКУ "Чернівецький академічний
обласний театр ляльок";
Пріску В.В. – т.в.о. головного лікаря комунальної установи "Чернівецька
обласна консультативна стоматологічна поліклініка";
Нікорич Л.Т. – т.в.о. директора ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека";
Попадюк А.М. – т.в.о. головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я";
Каланча А.В. – т.в.о. головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр
служби крові";
Матейчук С.З. – т.в.о. головного лікаря КМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора";
Мітрік О.Д. – кандидат на посаду т.в.о. директора позашкільного оздоровчовиховного закладу "Лунка";
Білянін Г.І. – директор КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області";
Статнік І.В. – директор Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою;
Чепіль М.І. – головний лікар КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня";
Рябий С.І. – кандидат на посаду т.в.о. директора ОКП "Буковина-Фарм".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік".
Інформує: Дякова А.А.
2.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією клопотання щодо призначення Пілата Івана Васильовича на
посаду директора комунального закладу "Чернівецький обласний музей
народної архітектури та побуту".
Інформує: Китайгородська В.М., Пілат І.В.
3.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією клопотання щодо призначення Філяк Наталії Миколаївни на
посаду директора Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені
Михайла Івасюка.
Інформує: Китайгородська В.М., Філяк Н.М.
4.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо призначення Макара Любомира Миколайовича
на посаду генерального директора ОКУ "Чернівецька обласна філармонія".
Інформує: Китайгородська В.М., Макар Л.М.
5.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо призначення Волинця Григорія Івановича на
посаду директора ОКУ "Чернівецький академічний обласний театр ляльок".
Інформує: Китайгородська В.М., Волинець Г.І.

6.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо продовження трудових відносин з головним
лікарем ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" Грушком Олександром
Івановичем.
Інформує: Поліщук М.І.
7.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо призначення Пріску Валентина Вікторовича на
посаду головного лікаря комунальної установи "Чернівецька обласна
консультативна стоматологічна поліклініка".
Інформує: Поліщук М.І., Пріску В.В.
8.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією подання щодо призначення Нікорич Лариси Траянівни на
посаду директора ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека".
Інформує: Поліщук М.І., Нікорич Л.Т.
9.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду
головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я".
Інформує: Поліщук М.І., Попадюк А.М., Чернушка С.І.
10.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові".
Інформує: Поліщук М.І., Каланча А.В., Чернушка С.І.
11.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного
лікаря КМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".
Інформує: Поліщук М.І., Матейчук С.З., Чернушка С.І.
12.
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної
державної адміністрації клопотання щодо погодження звільнення тимчасово
виконуючого обов'язки директора позашкільного оздоровчо-виховного закладу
"Лунка" Кулюка Артура Георгійовича.
Інформує: Періус Н.В.
13.
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної
державної адміністрації клопотання щодо погодження призначення Мітріка
Овідіу Дмитровича тимчасово виконуючим обов'язки директора позашкільного
оздоровчо-виховного закладу "Лунка".
Інформує: Періус Н.В., Мітрік О.Д.
14.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів ім. Н. Яремчука".
Інформує: Періус Н.В.

15.
Про розгляд звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512 щодо недостатнього
фінансування Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації зазначеного закладу.
Інформує: Білянін Г.І., Періус Н.В.
16.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної
адміністрації від 09.06.2017 №01.35-6/2357 щодо попередження директора
Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою
Статніка І.В. про можливе звільнення з займаної посади.
Інформує: Періус Н.В., Статнік І.В.
17.
Про розгляд звернення колективу працівників Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату щодо занепокоєння призначенням
Маковія В.Д. тимчасово виконуючим обов'язки директора зазначеного закладу
та звернення депутата обласної ради Шемчука В.М. щодо призначення
тимчасово
виконуючого
обов'язки
директора
Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату Костащука В.О.
Інформує: Півень Ю.Й.
18.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування
обласного комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат для
розумово відсталих дітей".
Інформує: Півень Ю.Й.
19.
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження
Положення про оренду землі".
Інформує: Чернушка С.І.
20.
Про розгляд звернення Чернівецької обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка від 11.05.2017 №156 щодо надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 у постійне користування
бібліотеки.
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
21.
Про розгляд звернення Державної установи "Чернівецький
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від
08.06.2017 №07/2566 щодо надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
22.
Про розгляд звернення ТОВ "Трейдинг-2000" від 13.06.2017 №13/12
щодо надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на
користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 20
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.

23.
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., Чепіль М.І.
24.
Про розгляд звернення ФОП Хмельницького В.І. від 09.06.2016
№39/1315 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на
користування земельною ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці,
вул. Горького, 23 для облаштування літнього майданчика.
Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І.
25.
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 І.В.
26.
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного
квадратного метра загальної площі нерухомого майна.
Інформує: Бардюк І.В.
27.
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
28.
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: площа Соборна, 4 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
29.
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
30.
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лермонтова, 4 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
31.
Про розгляд рішення конкурсної комісії обласної ради від
04.04.2017 та від 25.05.2017 щодо оренди окремого нерухомого майна спільної
власності територіальних громад області.
Інформує: Бардюк І.В.
32.
Про розгляд звернення Головного управління Держсанепідслужби у
Чернівецькій області від 06.04.2017 №05/940 щодо надання дозволу на
передачу з балансу Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій
області на баланс Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний

центр Міністерства охорони здоров’я України" рухомого майна яке належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у зв'язку з
реорганізацією.
Інформує: Герман М.І.
33.
Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М.І.
34.
Про розгляд звернення ОКП "Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86
та інформації тимчасової комісії з розгляду зазначеного питання від 21.06.2017
Інформує: Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д.
35.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про
затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору інвестора для
будівництва багатоквартирних житлових будинків".
Інформує: Чернушка С.І.
36.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до рішення IX сесії IV
скликання обласної ради від 01 грудня 2016 року №232-9/16 " Про надання
згоди на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів
професійно-технічних навчальних закладів області".
Інформує: Періус Н.В.
37.
Про призначення Рябого С.І. на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм".
Інформує: Герман М.І., Рябий С.І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на
2017 рік".
Виступили: Дякова А.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

ІI. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Пілата Івана Васильовича на посаду директора
комунального закладу "Чернівецький обласний музей народної архітектури та
побуту".
Виступили: Китайгородська В.М., Пілат І.В.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Пілата Івана Васильовича на посаду директора комунального
закладу "Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту" та
внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Філяк Наталії Миколаївни на посаду директора
Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка.
Виступили: Китайгородська В.М., Філяк Н.М.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Філяк Наталії Миколаївни на посаду директора Чернівецької
обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка та внести на розгляд
сесії обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Макара Любомира Миколайовича на посаду
генерального директора ОКУ "Чернівецька обласна філармонія".
Виступили: Китайгородська В.М., Макар Л.М.
Вирішили:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Макара Любомира Миколайовича на посаду генерального
директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія".
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".

V. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Волинця Григорія Івановича на посаду директора
ОКУ "Чернівецький академічний обласний театр ляльок".
Виступили: Китайгородська В.М., Волинець Г.І.
Вирішили:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Волинця Григорія Івановича на посаду директора ОКУ
"Чернівецький академічний обласний театр ляльок".
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо продовження трудових відносин з головним лікарем ОКУ
"Лікарня швидкої медичної допомоги" Грушком Олександром Івановичем.
Виступили: Поліщук М.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Лікарня швидкої
медичної допомоги" Грушком Олександром Івановичем шляхом укладання
нового контракту на строк 5 років.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Пріску Валентина Вікторовича на посаду головного
лікаря комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка".
Виступили: Поліщук М.І., Пріску В.В.
Вирішили:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Пріску Валентина Вікторовича на посаду головного лікаря
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка ".

2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Нікорич Лариси Траянівни на посаду директора
ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека".
Виступили: Поліщук М.І., Нікорич Л.Т.
Вирішили:
Погодити внесене Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Нікоріч Лариси Траянівни на посаду директора
обласної комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека" та
внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ
"Обласний центр здоров'я".
Виступили: Поліщук М.І., Попадюк А.М., Чернушка С.І.
Вирішили:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ
"Обласний центр здоров'я" та внести на розгляд сесії обласної ради відповідний
проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного
лікаря КУ "Чернівецький обласний центр служби крові".
Виступили: Поліщук М.І., Каланча А.В., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного
лікаря комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові".

2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря КМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".
Виступили: Поліщук М.І., Матейчук С.З., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора".
2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Результат голосування: одноголосно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації клопотання щодо погодження звільнення тимчасово виконуючого
обов'язки директора позашкільного оздоровчо-виховного закладу "Лунка"
Кулюка Артура Георгійовича.
Виступили: Періус Н.В.
Вирішили:
Погодити внесене Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації подання щодо звільнення за власним бажанням тимчасово
виконуючого обов'язки директора позашкільного оздоровчо-виховного закладу
"Лунка" Кулюка Артура Георгійовича.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації клопотання щодо погодження призначення Мітріка Овідіу
Дмитровича тимчасово виконуючим обов'язки директора позашкільного
оздоровчо-виховного закладу "Лунка".
Виступили: Періус Н.В., Мітрік О.Д.
Вирішили:

Погодити внесене Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації подання щодо призначення Мітріка Овідіу Дмитровича тимчасово
виконуючим обов'язки директора позашкільного оздоровчо-виховного закладу
"Лунка".
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення комунального
закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.
Яремчука".
Виступили: Періус Н.В., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Направити внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів ім. Н. Яремчука" на довивчення.
2.
Повернутися до розгляду даного питання після розгляду даного
питання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики.
3.
Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації подати проект статуту комунального закладу
"Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені
Назарія Яремчука" на розгляд чергового засідання постійної комісії.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про розгляд звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512 щодо недостатнього
фінансування Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації зазначеного закладу.
Виступили: Білянін Г.І., Періус Н.В.
Вирішили:
1.
Звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512 щодо недостатнього
фінансування Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації зазначеного закладу взяти до відома.

2.
З метою подальшого функціонування інституту та якісного
виконання покладених на них завдань рекомендувати Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечити фінансування
КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" по
захищених статтях.
3.
Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації надати інформаційну довідку про фінансування
закладів освіти і науки області у 2016-2017 роках по захищеним статтям.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від
09.06.2017 №01.35-6/2357 щодо попередження директора Буковинського ліцеюінтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І.В. про
можливе звільнення з займаної посади.
Виступили: Періус Н.В., Статнік І.В.
Вирішили:
Не погоджувати попередження директора Буковинського ліцею-інтернату
з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка Ігоря Васильовича про
можливе звільнення з займаної посади.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення колективу працівників Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату щодо занепокоєння призначенням
Маковія В.Д. тимчасово виконуючим обов'язки директора зазначеного закладу
та звернення депутата обласної ради Шемчука В.М. щодо призначення
тимчасово
виконуючого
обов'язки
директора
Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату Костащука В.О.
Виступили: Півень Ю.Й.
Вирішили:
1.
Звернення
колективу
працівників
Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату №Кол-37 від 03.04.2017 та звернення
депутата обласної ради Шемчука В.М. від 24.03.2017 взяти до відома.
2.
Скасувати висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об'єктами спільної власності від 21.03.2017 "Про
розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Маковія В.Д. тимчасово виконуючим обов'язки
директора Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату".

3.
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації краще вивчати питання
кадрових призначень, перед поданням їх на розгляд постійної комісії.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування обласного
комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат для розумово
відсталих дітей".
Виступили: Півень Ю.Й.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування
обласного комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат для
розумово відсталих дітей" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XІX. Слухали:
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження
Положення про оренду землі".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Положення про оренду землі" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка від 11.05.2017 №156 щодо надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою:
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 у постійне користування бібліотеки.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу Чернівецькій обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка на розроблення, з урахуванням вимог
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування
даної установи: земельна ділянка №1 орієнтовною площею 0,047 га та земельна
ділянка №2 орієнтованою площею 0,0303 га за адресою: м. Чернівці, вул. О.
Кобилянської, 47 для будівництва та утримання закладів культурнопросвітницького обслуговування (код цільового призначення 03.05).
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: 7 - "за", 2 – "утримались".
XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення Державної установи "Чернівецький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 08.06.2017
№07/2566 щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9107 га, за адресою:
Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова, 29 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: 7 - "за", 2 – "утримались".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ "Трейдинг-2000" від 13.06.2017 №13/12 щодо
надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на користування
земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20.
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І., Ткачук В.В.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу директору обласного державного архіву
Чернівецької області (Жмундуляк Д.Д.) на укладання з ТОВ "Трейдинг-2000"
постійного договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею
0,04 га за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20 з відшкодуванням

витрат на утримання цієї земельної ділянки та з правом проходу, проїзду,
прокладанням водопроводу, каналізації, розміщення тимчасових споруд,
будівельних риштувань для ремонту, обслуговування будівель та споруд,
влаштування протипожежного резервуару.
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: 6 - "за", 2 – "утримались", 1 – "не голосували".
XXIIІ. 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., Чепіль М.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу комунальній медичній установі
"Обласна дитяча клінічна лікарня" на розробку технічної документації щодо
поділу земельної ділянки площею 3,795 га, що розташована за адресою: вул.
Руська, 207-А в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки
7310136600:32:003:0112), яка перебуває у постійному користуванні зазначеної
установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ №852188 від
29.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на такі земельні ділянки:
1.1.
земельна ділянка №1 площею 3,785 га для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
(Код КВЦПЗ – 03.03)
1.2.
земельна ділянка №2 площею 0,01 га для будівництва та
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код КВЦПЗ –
03.04).
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
XXІV. Слухали:
Про розгляд звернення ФОП Хмельницького В.І. від 09.06.2016 №39/1315
щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування
земельною ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького,
23 для облаштування літнього майданчика.

Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу директору Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернюху О.І. на
укладання з фізичною особою підприємцем Хмельницьким В.І. платного
договору сервітуту на користування земельною ділянкою орієнтованою
площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького, 23 для облаштування
літнього майданчика.
2.
ради.

Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної

Результат голосування: одноголосно - "за".
XXV. 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:
1.
Погодити передачу в позичку (безоплатне користування)
громадській організації "Асоціація медичних сестер" нерухомого майна
(частини приміщення корпусу №13) площею 18,5 кв.м. за адресою: вул.
Головна, 137 в м. Чернівцях для розміщення офісу організації.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVІ. Слухали:
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомого майна.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М.
видати розпорядження про визначення мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (проект
розпорядження додається).
2.
З метою дотримання вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та регламенту

обласної ради оприлюднити проект розпорядження голови обласної ради "Про
визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомого майна", аналіз регуляторного впливу до нього та
звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Вважати недоцільною передачу в оренду нерухомого майна (частини
приміщення світлового колодязя) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна,
2 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(приміщення підвалу та першого поверху будівлі літ А) загальною площею
263,8 кв.м. за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцях, матеріали направити
конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати за 1 кв.м.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.

Результат голосування: одноголосно - "за".
XXІX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(приміщення 1-38, 1-39 першого поверху будівлі літ А) площею 48 кв.м. за
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити
конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. 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 орендної плати за 1
кв.м.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі
в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Лермонтова, 4 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(приміщення цокольного поверху (199,8 кв.м.) та першого поверху (280,6 кв.м.)
будівлі літ А) загальною площею 480,4 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 4 в м.
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;

2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1
кв.м.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXI. Слухали:
Про розгляд рішення конкурсної комісії обласної ради від 04.04.2017 та
від 25.05.2017 щодо оренди окремого нерухомого майна спільної власності
територіальних громад області.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Скасувати висновки постійної комісії:
1.
Від 20.09.2016 із розгляду звернення Чернівецького обласного
клінічного кардіологічного диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого
майна (частини приміщення першого поверху будівлі літ Б площею 12,3 кв.м.
та приміщення прохідної літ Е площею 14,3 кв.м.) за адресою: вул. Героїв
Майдану, 230 в м. Чернівцях;
2.
Від 29.10.2015 (із змінами від 20.09.2016) із розгляду звернення
Чернівецького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Княгині Ольги
(колишня Гастелло), 36-а в м. Сокиряни Чернівецької області.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXII. Слухали:
Про розгляд звернення Головного управління Держсанепідслужби у
Чернівецькій області від 06.04.2017 №05/940 щодо надання дозволу на
передачу з балансу Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій
області на баланс Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України" рухомого майна яке належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у зв'язку з
реорганізацією.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:

1.
Погодити надання дозволу на передачу з балансу Головного
управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області на баланс Державної
установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України" рухомого майна, яке належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу Головного управління
Держсанепідслужби у Чернівецькій області на баланс Державної установи
"Чернівецький обласний лабораторний цент Міністерства охорони здоров'я
України", саме:
1.1. Основні засоби первісною вартістю 52378,00 грн., із нарахованою
сумою зносу 50859,00 грн., ліквідаційною вартістю 1519,00 грн., згідно з
додатком 1;
1.2. Інші необоротні матеріальні активи первісною вартістю 9441,00
грн., із нарахованою сумою зносу 4721,00 грн., залишковою вартістю 4720,00
грн., згідно з додатком 2;
1.3. Малоцінні та швидкозношувані предмети (матеріали) на суму
1664,70 грн., згідно з додатком 3;
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXIII. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.

майна

спільної

власності

Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
списання в установленому порядку з балансу:
1.1. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.1.1. Портативний незалежний від електроструму відсмоктувач, 2004 року
випуску, інвентарний номер 10471405, балансовою вартістю 7600,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.2. Відсмоктувач хірургічний РА-2, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10470240, балансовою вартістю 5250,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.3. Відсмоктувач хірургічний РА-1R, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10470238, балансовою вартістю 6600,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.4. Система обігріву на операційному столі, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471421, балансовою вартістю 35000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;

1.1.5. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470014, балансовою вартістю 26500,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.6. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470021, балансовою вартістю 31950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.7. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470022, балансовою вартістю 31950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.8. Ліжко протиопікове "Клінітрон", 1995 року випуску, інвентарний
номер 10470583, балансовою вартістю 63375,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.9. Система ультразвукова діагностична "LOGIO 100 Pro", 2004 року
випуску, інвентарний номер 10471532, балансовою вартістю 49995,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.10. Ультразвукова діагностична система ДР – 3300, 2006 року випуску,
інвентарний номер 10471533, балансовою вартістю 30000,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер":
1.2.1. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2004 року випуску, інвентарний номер
10470521, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.2. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний номер
10470536, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.3. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний номер
10470537, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.4. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний номер
10470538, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.5. Автомобіль УАЗ 315201, 1988 року випуску, реєстраційний номер
2465ЧВА, номер шасі 142774, номер двигуна 80102608, інвентарний номер
10510003, балансовою вартістю 4379,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.3.1. Автопричеп 1-Р-3, 1971 року випуску, заводський номер 508,
реєстраційний номер 30-40 ЧВ, інвентарний номер 10510001, балансовою
вартістю 467,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.2. Автомобіль УАЗ-3962 МДТК, 2004 року випуску, заводський номер
142962, реєстраційний номер СЕ 2886 АА, інвентарний номер 10510084,
балансовою вартістю 31075,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.4. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.4.1. Комплекс рентгенодіагностичний стаціонарний "Рентген-30", 1985
року випуску, інвентарний номер 01380691, балансовою вартістю 27812,00 грн.,
із нарахованим повним зносом;

1.4.2. Комплекс рентгенодіагностичний РУМ-20 з ПРЗ, 1983 року випуску,
інвентарний номер 01380630, балансовою вартістю 56416,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.5. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської":
1.5.1. Копіювальний апарат, 2000 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10480016, балансовою вартістю 5421,00 грн., із нарахованим
повним зносом.
1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.6.1. Аналізатор натрія-калія, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470220, балансовою вартістю 7755,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.2. Апарат для дез.розчину, 2008 року випуску, інвентарний номер
10480434, балансовою вартістю 14600,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.3. Експрес аналізатор кардіомаркерів "Cobas h 232", 2010 року випуску,
інвентарний номер 10470563, балансовою вартістю 17146,00 грн., із
нарахованим зносом 10718,48 грн.;
1.6.4. Монітор пацієнта МР-1000 NP Plus, 2010 року випуску, інвентарний
номер 10470572, балансовою вартістю 17485,00 грн.. із нарахованим зносом
10202,91 грн.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу:
2.1. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс Чернівецького обласного військового
комісаріату автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску, інвентарний номер
10510053, номер кузова ХТА 212100F0445169, реєстраційний номер СЕ 2461
ВС, балансовою вартістю 9776,00 грн., із нарахованим повним зносом.
3. Вважати таким, що втрати чинність пункт 2.3.7. рішення 4-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII скликання від 15.03.2017 №45-4/16 "Про
списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області".
4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
4.1. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
4.1.1. Апарат штучної вентиляції легень РО-6Н-05, 1980 року випуску,
інвентарний номер 10470118, балансовою вартістю 4860,00 грн., із нарахованим
повним зносом;
4.1.2. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470021, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.3. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470030, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

4.1.4. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470031, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.5. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470032, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.6. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470065, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.7. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470122, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.8. Установка лазерна "Ягода", 1984 року випуску, інвентарний номер
10471179, балансовою вартістю 3956,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.9. Тренажер для оживлення, 1988 року випуску, інвентарний номер
10471168, балансовою вартістю 4243,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.10. Електрокардіограф SE-1, 2008 року випуску, інвентарний номер
10470241, балансовою вартістю 4777,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.11. Сумка діагностична РОК, 1991 року випуску, інвентарний номер
10471107, балансовою вартістю 3037,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.12. Системний блок 1,8, 2008 року випуску, інвентарний номер
10491202, балансовою вартістю 2771,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.13. Комп'ютер ACER VERITRON, 2007 року випуску, інвентарний
номер 10480401, балансовою вартістю 4575,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.14. Комп'ютер в комплекті, 2007 року випуску, інвентарний номер
10480007, балансовою вартістю 3874,00 грн., із нарахованим повним зносом.
5. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXIV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86 та
інформації тимчасової комісії з розгляду зазначеного питання від 21.06.2017.
Виступили: Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д.
Вирішили:
1.
Звернення ОКП "Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86 та
інформацію тимчасової комісії з розгляду зазначеного питання від 21.06.2017
взяти до відома.

2.
Виключити з Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні в 2014-2017 роках частину будівлі гаража літ. "Б" площею
523,9 кв.м. за адресою: вул. Паризької Комуни, 1 в м. Чернівцях.
3.
Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXV. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Положення про конкурсну комісію з відбору інвестора для будівництва
багатоквартирних житлових будинків".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Положення про конкурсну комісію з відбору інвестора для будівництва
багатоквартирних житлових будинків" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXVI. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до рішення IX сесії IV скликання обласної
ради від 01 грудня 2016 року №232-9/16 " Про надання згоди на прийняття з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-технічних
навчальних закладів області".
Виступили: Періус Н.В.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення 9-ї сесії
обласної ради VІІ скликання від 01 грудня 2016 року №232-9/16 " Про надання
згоди на прийняття з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів
професійно-технічних навчальних закладів області" для розгляду на сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXXVII. Слухали:
Про призначення Рябого С.І. на посаду тимчасово виконуючого обов'язки
директора обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм".

Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Рябого
Станіслава Ілліча тимчасово виконуючим обов'язки директора обласного
комунального підприємства "Буковина-Фарм" на умовах строкового трудового
договору на період до призначення керівника зазначеного підприємства
рішенням сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

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

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Пілата І.В. на посаду
директора
комунального
закладу
"Чернівецький обласний музей народної
архітектури та побуту"
Розглянувши та обговоривши заяву Пілата Івана Васильовича щодо
призначення його на посаду директора комунального закладу "Чернівецький
обласний музей народної архітектури та побуту", враховуючи надане
обласною державною адміністрацією клопотання на його призначення від
29.03.2017р. № 01.37/18-566, керуючись нормами Закону України "Про
культуру" (із змінами), Положенням про формування складу та організацію
роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду
керівника комунального закладу культури, враховуючи результати роботи
конкурсної комісії та 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:

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Пілата Івана Васильовича на посаду директора комунального
закладу "Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту" 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Філяк Н.М. на посаду
директора
Чернівецької
обласної
універсальної бібліотеки імені Михайла
Івасюка
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючої обов'язки
директора Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла
Івасюка Філяк Наталії Миколаївні щодо призначення її на посаду директора
зазначеного
закладу,
враховуючи
надане
обласною
державною
адміністрацією клопотання на її призначення від 29.03.2017р. № 01.37/18567, керуючись нормами Закону України "Про культуру" (із змінами),
Положенням про формування складу та організацію роботи конкурсної
комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального
закладу культури, враховуючи результати роботи конкурсної комісії та
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:

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Філяк Наталії Миколаївни на посаду директора Чернівецької
обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Макара Л.М. на посаду
генерального
директора
ОКУ
"Чернівецька обласна філармонія"
Розглянувши та обговоривши заяву Макара Любомира Миколайовича
щодо призначення його на посаду генерального директора обласної
комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія" від 06.04.2017р.,
враховуючи результати конкурсного добору на посаду керівника
комунального
закладу
культури,
внесене
обласною
державною
адміністрацією подання на його призначення від 04.04.2017р. № 01.48/18-597
та відповідно до статей 21-2 - 21-5 Закону України "Про культуру",
керуючись Положенням про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Макара Любомира Миколайовича на посаду генерального
директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія".
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Волинця Г.І. на посаду
директора
ОКУ
"Чернівецький
академічний обласний театр ляльок"
Розглянувши та обговоривши заяву Волинця Григорія Івановича щодо
призначення його на посаду директора обласної комунальної установи
"Чернівецький академічний обласний театр ляльок" від 10.04.2017р.,
враховуючи внесене обласною державною адміністрацією подання на його
призначення від 28.03.2017р. № 01.35/18-551 та керуючись Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів
культури", Положенням про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Волинця Григорія Івановича на посаду директора
ОКУ "Чернівецький академічний обласний театр ляльок".
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
подання щодо продовження трудових
відносин з головним лікарем ОКУ
"Лікарня швидкої медичної допомоги"
Грушком О.І.
Розглянувши та обговоривши заяву від 05.04.2017 щодо продовження
трудових відносин та укладання контракту на новий строк, враховуючи
надане Чернівецькою обласною державною адміністрацією клопотання щодо
продовження трудових відносин від 07.04.2017 №01.36/18-617 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 продовжити трудові
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Лікарня
швидкої медичної допомоги" Грушком Олександром Івановичем шляхом
укладання нового контракту 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Пріску В.В. на посаду
головного лікаря комунальної установи
"Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка"
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки
головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка" Пріску Валентина Вікторовича від 05.04.2017, подання обласної
державної адміністрації щодо призначення Пріску В.В. на посаду головного
лікаря комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна
стоматологічна поліклініка" від 13.04.2017р. №01.36/18-646, керуючись
Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Пріску Валентина Вікторовича на посаду головного лікаря
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна
поліклініка ".
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Нікорич
Лариси Траянівни на посаду директора
ОКУ
"Обласна
науково-медична
бібліотека"
Розглянувши та обговоривши заяву Нікоріч Лариси Траянівни щодо
призначення на посаду директора обласної комунальної установи "Обласна
науково-медична бібліотека" від 02.06.2017р., враховуючи внесене
Чернівецькою обласною державною адміністрацією подання від 26.06.2017
№01.48/18-1131 та у відповідності до 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:
Погодити внесене Чернівецькою обласною державною адміністрацією
подання щодо призначення Нікоріч Лариси Траянівни на посаду директора
обласної комунальної установи "Обласна науково-медична бібліотека" 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Попадюка А.М. на посаду
головного лікаря КМУ "Обласний центр
здоров'я"
Розглянувши та обговоривши заяву Попадюка Андрія Миколайовича
щодо призначення його на посаду головного лікаря КМУ "Обласний центр
здоров'я" від 08.08.2016, враховуючи подання обласної державної
адміністрації щодо його призначення від 15.08.2016р. № 01.36/18-1557 та
керуючись Положенням про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо
призначення Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря
КМУ "Обласний центр здоров'я" 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією клопотання
щодо призначення Каланчі А.В. на
посаду
головного
лікаря
КУ
"Чернівецький обласний центр служби
крові"
Розглянувши та обговоривши заяву Каланчі Анжеліки Володимирівни
щодо призначення її на посаду головного лікаря комунальної установи
"Чернівецький обласний центр служби крові" від 04.08.2016р., враховуючи
подання обласної державної адміністрації щодо її призначення від
12.08.2016р. № 01.36/18-1532 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного
лікаря комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові".
2.
Внести відповідний проект рішення 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
обласною
державною адміністрацією подання щодо
призначення Матейчук С.З. на посаду
головного лікаря КМУ "Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора"
Розглянувши та обговоривши заяву Матейчук Світлани Зіновіївни щодо
призначення її на посаду головного лікаря КМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 08.08.2016р., враховуючи
подання обласної державної адміністрації щодо її призначення від
15.08.2016р. № 01.36/18-1558 та керуючись Положенням про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити, внесене обласною державною адміністрацією, подання
щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора".
2.
Внести відповідний проект рішення 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
освіти і науки обласної державної
адміністрації
клопотання
щодо
погодження
звільнення
тимчасово
виконуючого
обов'язки
директора
позашкільного
оздоровчо-виховного
закладу "Лунка" Кулюка А.Г.
Розглянувши та обговоривши заяву Кулюка Артура Георгійовича щодо
звільнення його з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора
позашкільного оздоровчо-виховного закладу "Лунка" від 28.03.2017р. за
власним бажанням, враховуючи надане Департаментом освіти і науки
обласної державної адміністрації клопотання від 29.03.2017р. № 01-23/782,
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 Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації подання щодо звільнення за власним бажанням тимчасово
виконуючого обов'язки директора позашкільного оздоровчо-виховного
закладу "Лунка" Кулюка Артура Георгійовича.

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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Департаментом
освіти і науки обласної державної
адміністрації
клопотання
щодо
погодження призначення Мітріка О. Д.
тимчасово
виконуючим
обов'язки
директора позашкільного оздоровчовиховного закладу "Лунка"
Розглянувши та обговоривши заяву Мітріка Овідіу Дмитровича щодо
призначення
його
тимчасово
виконуючим
обов'язки
директора
позашкільного оздоровчо-виховного закладу "Лунка" від 28.03.2017р.,
враховуючи надане Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації клопотання щодо погодження зазначеного призначення від
29.03.2017р. № 01-23/782, 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 Департаментом освіти і науки обласної державної
адміністрації подання щодо призначення Мітріка Овідіу Дмитровича
тимчасово виконуючим обов'язки директора позашкільного оздоровчовиховного закладу "Лунка".

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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проекту
рішення
"Про
реорганізацію
шляхом
перетворення
комунального
закладу
"Вижницька загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом
перетворення комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Направити внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів ім. Н. Яремчука" на довивчення.
2.
Повернутися до розгляду даного питання після розгляду даного
питання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики.
3.
Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації подати проект статуту комунального
закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного
циклу імені Назарія Яремчука" на розгляд чергового засідання постійної
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КЗ "Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512
щодо
недостатнього
фінансування
Департаментом освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації зазначеного
закладу
Розглянувши звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512 щодо недостатнього
фінансування Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації зазначеного закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 26.06.2017 №2/4-512 щодо недостатнього
фінансування Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації зазначеного закладу взяти до відома.
2.
З метою подальшого функціонування інституту та якісного
виконання покладених на них завдань рекомендувати Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечити
фінансування КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області" по захищених статтях.
3.
Рекомендувати Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації надати інформаційну довідку про
фінансування закладів освіти і науки області у 2016-2017 роках по
захищеним статтям.
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної державної адміністрації від
09.06.2017
№01.35-6/2357
щодо
попередження директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою Статніка І.В. про
можливе звільнення з займаної посади
Розглянувши звернення Чернівецької обласної державної адміністрації
від 09.06.2017 №01.35-6/2357 щодо попередження директора Буковинського
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І.В.
про можливе звільнення з займаної посади, комісія

ВИРІШИЛА:
Не погоджувати попередження директора Буковинського ліцеюінтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка Ігоря
Васильовича про можливе звільнення з займаної посади.

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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення колективу
працівників
Чорторийського
психоневрологічного
будинкуінтернату
щодо
занепокоєння
призначенням Маковія В.Д. тимчасово
виконуючим обов'язки директора
зазначеного закладу та звернення
депутата обласної ради Шемчука В.М.
щодо
призначення
тимчасово
виконуючого обов'язки директора
Чорторийського психоневрологічного
будинку-інтернату Костащука В.О.
Розглянувши та обговоривши звернення колективу працівників
Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату №Кол-37 від
03.04.2017 щодо занепокоєння призначенням Маковія В.Д. тимчасово
виконуючим обов'язки директора зазначеного закладу та звернення депутата
обласної ради Шемчука В.М. від 24.03.2017 щодо призначення тимчасово
виконуючого обов'язки директора Чорторийського психоневрологічного
будинку-інтернату Костащука В.О., комісія

ВИРІШИЛА:

1.
Звернення
колективу
працівників
Чорторийського
психоневрологічного будинку-інтернату №Кол-37 від 03.04.2017 та
звернення депутата обласної ради Шемчука В.М. від 24.03.2017 взяти до
відома.
2.
Скасувати висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об'єктами спільної власності від 21.03.2017 "Про
розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
клопотання щодо призначення Маковія В.Д. тимчасово виконуючим

обов'язки директора
інтернату".

Чорторийського

психоневрологічного

будинку-

3.
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної адміністрації краще вивчати питання
кадрових призначень, перед поданням їх на розгляд постійної 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про
перейменування обласного комунального
закладу "Магальський дитячий будинокінтернат для розумово відсталих дітей"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про
перейменування обласного комунального закладу "Магальський дитячий
будинок-інтернат для розумово відсталих дітей", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування
обласного комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат
для розумово відсталих дітей" 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення обласної ради
"Про Положення про оренду земельних
ділянок спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області"
Розглянувши проект рішення обласної ради "Про Положення про оренду
земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про Положення про
оренду земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка від
11.05.2017 №156 щодо надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
за
адресою:
м.
Чернівці,
вул.
О. Кобилянської, 47 у
постійне
користування бібліотеки
Розглянувши звернення Чернівецької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Михайла Івасюка від 11.05.2017 №156 щодо надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за
адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 у постійне користування
бібліотеки, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу Чернівецькій обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка на розроблення, з урахуванням
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування
даної установи: земельна ділянка №1 орієнтовною площею 0,047 га та
земельна ділянка №2 орієнтованою площею 0,0303 га за адресою: м.
Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 для будівництва та утримання закладів
культурно-просвітницького обслуговування (код цільового призначення
03.05).
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Державної
установи
"Чернівецький
обласний
лабораторний
центр
Міністерства
охорони здоров'я України" від 08.06.2017
№07/2566 щодо надання дозволу на
виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Розглянувши та обговоривши звернення Державної установи
"Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" від 08.06.2017 №07/2566 щодо надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи свідоцтво про право власності
на нерухоме майно та державний акт 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9107
га, за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул.
Кутузова, 29 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ "Трейдинг2000" від 13.06.2017 №13/12 щодо
надання
дозволу
на
укладання
постійного
договору
сервітуту
на
користування земельною ділянкою за
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 20
Розглянувши звернення ТОВ "Трейдинг-2000" від 13.06.2017 №13/12
щодо надання дозволу на укладання постійного договору сервітуту на
користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 20, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу директору обласного державного
архіву Чернівецької області (Жмундуляк Д.Д.) на укладання з ТОВ
"Трейдинг-2000" постійного договору сервітуту на користування земельною
ділянкою площею 0,04 га за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20 з
відшкодуванням витрат на утримання цієї земельної ділянки та з правом
проходу, проїзду, прокладанням водопроводу, каналізації, розміщення
тимчасових споруд, будівельних риштувань для ремонту, обслуговування
будівель та споруд, влаштування протипожежного резервуару.
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
03 липня 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:
1.
Погодити надання дозволу комунальній медичній установі
"Обласна дитяча клінічна лікарня" на розробку технічної документації щодо
поділу земельної ділянки площею 3,795 га, що розташована за адресою: вул.
Руська, 207-А в м. Чернівцях (кадастровий номер земельної ділянки
7310136600:32:003:0112), яка перебуває у постійному користуванні
зазначеної установи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку серія ЕКМ
№852188 від 29.10.2015) для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (Код КВЦПЗ – 03.03), на
такі земельні ділянки:

1.1.
земельна ділянка №1 площею 3,785 га для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
(Код КВЦПЗ – 03.03)
1.2.
земельна ділянка №2 площею 0,01 га для будівництва та
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код КВЦПЗ
– 03.04).
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.

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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ФОП
Хмельницького
В.І.
від
09.06.2016
№39/1315 щодо надання дозволу на
укладання
договору
сервітуту
на
користування
земельною
ділянкою
площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці,
вул. Горького, 23 для облаштування
літнього майданчика
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Хмельницького В.І. від
09.06.2016 №39/1315 погоджене з директором Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича щодо надання
дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною
ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького, 23, для
облаштування літнього майданчика, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу директору Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернюху О.І.
на укладання з фізичною особою підприємцем Хмельницьким В.І. платного
договору сервітуту на користування земельною ділянкою орієнтованою
площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького, 23 для
облаштування літнього майданчика.
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
03 липня 2017

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:

1.
Погодити передачу в позичку (безоплатне користування) громадській організації "Асоціація медичних сестер" нерухомого майна (частини приміщення корпусу №13) площею 18,5 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для розміщення офісу організації.
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомого майна

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010
№1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням 10-ї сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012 № 54-10/12 (із змінами і доповненнями згідно з рішенням 20-ї сесії обласної ради від 23.12.2013 №160-20/13),
комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М.
видати розпорядження про визначення мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (проект розпорядження додається).
2.
З метою дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та регламенту
обласної ради оприлюднити проект розпорядження голови обласної ради
"Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомого майна", аналіз регуляторного впливу до
нього та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
03 липня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати недоцільною передачу в оренду нерухомого майна (частини приміщення світлового колодязя) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в
м. Чернівцях.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
03 липня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
площа Соборна, 4 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: площа
Соборна, 4 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення
підвалу та першого поверху будівлі літ А) загальною площею 263,8 кв.м. за адресою: площа Соборна, 4 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати за 1
кв.м.
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
03 липня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення
1-38, 1-39 першого поверху будівлі літ А) площею 48 кв.м. за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. 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 орендної плати за 1 кв.м.
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
03 липня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Лермонтова, 4 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Лермонтова, 4 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (приміщення
цокольного поверху (199,8 кв.м.) та першого поверху (280,6 кв.м.) будівлі літ А)
загальною площею 480,4 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 4 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
3.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м.
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
03 липня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд рішення конкурсної комісії
обласної ради від 04.04.2017 та від
25.05.2017 щодо оренди окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад області
Розглянувши рішення конкурсної комісії обласної ради від 04.04.2017 (протокол №11) щодо оренди нерухомого майна обласного клінічного кардіологічного диспансеру за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях та від
25.05.2017 (протокол №13) щодо оренди нерухомого майна за адресою: вул. Княгині Ольги, 26-а в м. Сокиряни, комісія
ВИРІШИЛА:
Скасувати висновки постійної комісії:
1.
Від 20.09.2016 із розгляду звернення Чернівецького обласного клінічного кардіологічного диспансеру щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення першого поверху будівлі літ Б площею 12,3 кв.м. та приміщення прохідної літ Е площею 14,3 кв.м.) за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в
м. Чернівцях;
2.
Від 29.10.2015 (із змінами від 20.09.2016) із розгляду звернення Чернівецького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Княгині Ольги (колишня
Гастелло), 36-а в м. Сокиряни Чернівецької 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
03 липня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
Головного
управління
Держсанепідслужби
у
Чернівецькій області від 06.04.2017
№05/940 щодо надання дозволу на
передачу з балансу Головного управління
Держсанепідслужби
у
Чернівецькій
області на баланс Державної установи
"Чернівецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я
України" рухомого майна, яке належить
до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, у зв'язку з
реорганізацією
Розглянувши та обговоривши звернення Головного управління
Держсанепідслужби у Чернівецькій області від 06.04.2017 №05/940 щодо
надання дозволу на передачу з балансу Головного управління
Держсанепідслужби у Чернівецькій області на баланс Державної установи
"Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України" рухомого майна яке належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, у зв'язку з реорганізацією, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу на передачу з балансу Головного
управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області на баланс Державної
установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України" рухомого майна, яке належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу Головного
управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області на баланс Державної
установи "Чернівецький обласний лабораторний цент Міністерства охорони
здоров'я України", саме:

1.1. Основні засоби первісною вартістю 52378,00 грн., із нарахованою
сумою зносу 50859,00 грн., ліквідаційною вартістю 1519,00 грн., згідно з
додатком 1;
1.2. Інші необоротні матеріальні активи первісною вартістю 9441,00
грн., із нарахованою сумою зносу 4721,00 грн., залишковою вартістю 4720,00
грн., згідно з додатком 2;
1.3. Малоцінні та швидкозношувані предмети (матеріали) на суму
1664,70 грн., згідно з додатком 3;
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
списання
та
передачу
окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження
основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на
передачу з балансу ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги":
на баланс
1.1. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":
1.1.1. Портативний незалежний від електроструму відсмоктувач, 2004
року випуску, інвентарний номер 10471405, балансовою вартістю 7600,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Відсмоктувач хірургічний РА-2, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10470240, балансовою вартістю 5250,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.3. Відсмоктувач хірургічний РА-1R, 2008 року випуску, інвентарний
номер 10470238, балансовою вартістю 6600,00 грн., із нарахованим повним
зносом;

1.1.4. Система обігріву на операційному столі, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10471421, балансовою вартістю 35000,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.5. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470014, балансовою вартістю 26500,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.6. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470021, балансовою вартістю 31950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.7. Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300С, 2004 року випуску,
інвентарний номер 10470022, балансовою вартістю 31950,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.8. Ліжко протиопікове "Клінітрон", 1995 року випуску, інвентарний
номер 10470583, балансовою вартістю 63375,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.9. Система ультразвукова діагностична "LOGIO 100 Pro", 2004 року
випуску, інвентарний номер 10471532, балансовою вартістю 49995,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.1.10. Ультразвукова діагностична система ДР – 3300, 2006 року
випуску, інвентарний номер 10471533, балансовою вартістю 30000,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.2. Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер":
1.2.1. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470521, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.2. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний
номер 10470536, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.3. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний
номер 10470537, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.4. Пульсоксиметр ЮТАС Оксі, 2007 року випуску, інвентарний
номер 10470538, балансовою вартістю 6085,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.2.5. Автомобіль УАЗ 315201, 1988 року випуску, реєстраційний номер
2465ЧВА, номер шасі 142774, номер двигуна 80102608, інвентарний номер
10510003, балансовою вартістю 4379,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3. Обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна
лікарня":
1.3.1. Автопричеп 1-Р-3, 1971 року випуску, заводський номер 508,
реєстраційний номер 30-40 ЧВ, інвентарний номер 10510001, балансовою
вартістю 467,00 грн., із нарахованим повним зносом;

1.3.2. Автомобіль УАЗ-3962 МДТК, 2004 року випуску, заводський
номер 142962, реєстраційний номер СЕ 2886 АА, інвентарний номер
10510084, балансовою вартістю 31075,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
1.4. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня":
1.4.1. Комплекс рентгенодіагностичний стаціонарний "Рентген-30", 1985
року випуску, інвентарний номер 01380691, балансовою вартістю 27812,00
грн., із нарахованим повним зносом;
1.4.2. Комплекс рентгенодіагностичний РУМ-20 з ПРЗ, 1983 року
випуску, інвентарний номер 01380630, балансовою вартістю 56416,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
1.5. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської":
1.5.1. Копіювальний апарат, 2000 року введений в експлуатацію,
інвентарний номер 10480016, балансовою вартістю 5421,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
1.6. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер":
1.6.1. Аналізатор натрія-калія, 1992 року випуску, інвентарний номер
10470220, балансовою вартістю 7755,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.6.2. Апарат для дез.розчину, 2008 року випуску, інвентарний номер
10480434, балансовою вартістю 14600,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.6.3. Експрес аналізатор кардіомаркерів "Cobas h 232", 2010 року
випуску, інвентарний номер 10470563, балансовою вартістю 17146,00 грн., із
нарахованим зносом 10718,48 грн.;
1.6.4. Монітор пацієнта МР-1000 NP Plus, 2010 року випуску,
інвентарний номер 10470572, балансовою вартістю 17485,00 грн.. із
нарахованим зносом 10202,91 грн.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1. Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України" на баланс Чернівецького обласного
військового комісаріату автомобіль ВАЗ 2121, 1985 року випуску,
інвентарний номер 10510053, номер кузова ХТА 212100F0445169,
реєстраційний номер СЕ 2461 ВС, балансовою вартістю 9776,00 грн., із
нарахованим повним зносом.
3. Вважати таким, що втрати чинність пункт 2.3.7. рішення 4-ї сесії
Чернівецької обласної ради VII скликання від 15.03.2017 №45-4/16 "Про
списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області".
4. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
4.1. Обласної комунальної установи "Лікарня швидкої медичної
допомоги":

4.1.1. Апарат штучної вентиляції легень РО-6Н-05, 1980 року випуску,
інвентарний номер 10470118, балансовою вартістю 4860,00 грн., із
нарахованим повним зносом;
4.1.2. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470021, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.3. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470030, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.4. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470031, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.5. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470032, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.6. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470065, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.7. Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-201, 2004 року випуску, інвентарний
номер 10470122, балансовою вартістю 4800,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.8. Установка лазерна "Ягода", 1984 року випуску, інвентарний номер
10471179, балансовою вартістю 3956,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.9. Тренажер для оживлення, 1988 року випуску, інвентарний номер
10471168, балансовою вартістю 4243,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.10. Електрокардіограф SE-1, 2008 року випуску, інвентарний номер
10470241, балансовою вартістю 4777,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.11. Сумка діагностична РОК, 1991 року випуску, інвентарний номер
10471107, балансовою вартістю 3037,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.12. Системний блок 1,8, 2008 року випуску, інвентарний номер
10491202, балансовою вартістю 2771,00 грн., із нарахованим повним зносом;
4.1.13. Комп'ютер ACER VERITRON, 2007 року випуску, інвентарний
номер 10480401, балансовою вартістю 4575,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
4.1.14. Комп'ютер в комплекті, 2007 року випуску, інвентарний номер
10480007, балансовою вартістю 3874,00 грн., із нарахованим повним зносом.
5. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКП
"Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86
та інформації тимчасової комісії з
розгляду зазначеного питання від
21.06.2017
Розглянувши звернення ОКП "Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86 та
інформацію тимчасової комісії з розгляду зазначеного питання від 21.06.2017,
враховуючи висновок постійної комісії з питань приватизації та управління
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від
21.03.2017, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення ОКП "Кіновідеопрокат" від 28.12.2016 №86 та інформацію
тимчасової комісії з розгляду зазначеного питання від 21.06.2017 взяти до відома.
2.
Виключити з Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні в 2014-2017 роках частину будівлі гаража літ. "Б" площею
523,9 кв.м. за адресою: вул. Паризької Комуни, 1 в м. Чернівцях.
3.
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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії обласної
ради "Про затвердження Положення про
конкурсну комісію з відбору інвестора для
будівництва багатоквартирних житлових
будинків"
Розглянувши проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Положення про конкурсну комісію з відбору інвестора для будівництва
багатоквартирних житлових будинків", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Положення про конкурсну комісію з відбору інвестора для будівництва
багатоквартирних житлових будинків" 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
03 липня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до
рішення 9-ї сесії обласної ради VІІ
скликання від 01 грудня 2016 року №2329/16 "Про надання згоди на прийняття з
державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області цілісних майнових
комплексів
професійно-технічних
навчальних закладів області"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення 9ї сесії обласної ради VІІ скликання від 01 грудня 2016 року №232-9/16 "Про
надання згоди на прийняття з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних
майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів області",
комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до рішення 9-ї сесії
обласної ради VІІ скликання від 01 грудня 2016 року №232-9/16 " Про
надання згоди на прийняття з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних
майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів області" для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про призначення Рябого С.І. на посаду
тимчасово виконуючого обов'язки
директора обласного комунального
підприємства "Буковина-Фарм"
Розглянувши та обговоривши заяву Рябого Станіслава Ілліча від
30.06.2017р. щодо призначення його на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки директора обласного комунального підприємства "БуковинаФарм", враховуючи подання управління з питань забезпечення повноважень
щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області виконавчого апарату Чернівецької обласної ради від
30.06.2017 №08/1448, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Рябого
Станіслава Ілліча тимчасово виконуючим обов'язки директора обласного
комунального підприємства "Буковина-Фарм" на умовах строкового
трудового договору на період до призначення керівника зазначеного
підприємства рішенням сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

