
ПРОТОКОЛ № 18 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
04 липня 2017 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Гливко А.Г., 
Грижук В.І., Ткачук В.В., Семенюк І.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Мотуляк В.Д., Волошенюк М.В., Гайничеру 
М.І., Палій В.М., Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Палійчук О.М.  – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. 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: Палійчук О.М. 
 
І. 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: Палійчук О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н. Яремчука" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
04 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 школа-
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н. Яремчука", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
комунального закладу "Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів ім. Н. Яремчука" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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