ПРОТОКОЛ № 19
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
11 вересня 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., Семенюк
І.В.
Відсутні депутати обласної ради: Ткачук В.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;
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;
Зайцев В.Б. – головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин
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;
Ісопенко І.Ю. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Поліщук М.І. – заступник директора Департаменту – начальник управління
організації та розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад";
Маковійчук І.О. – головний лікар КМУ "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер";
Горбатюк І.І. – голова Чернівецького міського товариства інвалідів війни в
Афганістані;
Коропецький І.І. – директор КЗ "Чернівецька спеціальна загальноосвітня
школа–інтернат № 4";
Лисак Н.М. – представник ЖБК "Моноліт 2010";
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна";

Каланча А.В. – т.в.о. головного лікаря КУ "Чернівецький обласний центр
служби крові".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
обласного бюджету на 2017 рік".
Інформує: Дякова А.А.
2.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки.
Інформує: Федорук А.І.
3.
Про внесення змін до рішення 28-ї сесії Чернівецької обласної ради
VI скликання від 26.09 2014 №125-28/14 "Про затвердження переліку об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які
підлягають приватизації в 2014-2017 роках".
Інформує: Чернушка С.І., Герман М.І.
4.
Про розгляд звернення Чернівецького обласного краєзнавчого
музею від 17.07.2017 №110 щодо надання дозволу на затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Чернівецькому обласному
краєзнавчому музею у постійне користування.
Інформує: Герман М.І.
5.
Про
розгляд
звернення
КМУ
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер" від 03.07.2017 №597 щодо надання дозволу
на затвердження технічної документації із землеустрою.
Інформує: Герман М.І..
6.
Про розгляд звернення Чернівецького міського товариства інвалідів
війни в Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо надання дозволу на прокладання
мереж електропостачання до трансформаторної підстанції на земельній ділянці
за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Інформує: Маковійчук І.О., Чернушка С.І., Герман М.І., Горбатюк І. І.
7.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про
затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо
управління майном спільної власності на 2018-2020 роки".
Інформує Герман М.І.
8.
Про розгляд звернення житлово будівельного кооперативу
"Моноліт 2010" ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" та РЕМ, щодо надання дозволу
на проведення розкопки для прокладання підземної електричної кабельної лінії
0,4 кВ на території КЗ “Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
№4".

Інформує: Коропецький І.І., Ісопенко І.Ю., представник "Моноліт 2010".
9.
Про розгляд звернення головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" від 12.04.2017 №614 щодо передачі в оренду земельної
ділянки, площею 20 м2, для розташування торговельного об'єкта з продажу
продовольчих товарів швидкого харчування.
Інформує: Герман М.І., Зайцев В.Б.
10. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок та умови
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12, із
змінами згідно з рішенням 20-ї сесії обласної ради від 23.12.2013 №160-20/13).
Інформує: Бубнов К.І., Чернушка С.І.
11. Про розгляд звернення Чернівецького обласного навчальнокурсового комбінату житлово-комунального господарства щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях
(приміщення в будівлі літ А площею 32,2 кв.м.).
Інформує: Бубнов К.І.
12. Про розгляд звернення Чернівецького медичного коледжу БДМУ
щодо передачі в позичку нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 207-а в м.
Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
13. Про розгляд звернення ОКП ʺБуковина-Фармʺ щодо передачі в
позичку нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-а в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
14. Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в
позичку (безоплатне користування) приміщення за адресою: вул. Героїв
Майдану, 85 в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
15. Про розгляд звіту комунального підприємства "Чернівецький
академічний обласний український музично драматичний театр ім. О.
Кобилянської" за I півріччя 2017 року.
Інформує: Герман М.І.
16. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" від
18.07.2017 №142 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (0,8471 вул.
Енергетична в м. Чернівцях).
Інформує: Ванзуряк О.К.
17. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна площею 289,5 кв.м. за адресою: пров.
Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.

18. Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м.
Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
19.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про положення
про порядок призначення і звільнення з посад керівників об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Інформує: Чернушка С.І.
20. Про розгляд звернення комунальної установи "Чернівецький
обласний центр служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо подальшої діяльності
відділу виробництва препаратів крові в м. Хотин.
Інформує: Поліщук М.І., Каланча А.В.
21. Про розгляд звернення Хотинської районної державної
адміністрації від 19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської районної ради від
21.08.2017 №4-158-01-03 щодо передачі до спільної власності територіальних
громад, сіл селищ та міст району нерухомого майна відділення виробництва
препаратів крові м. Хотин.
Інформує: Каланча .А.В., Чернушка С.І., Герман М.І.
22. Про розгляд звернення Управління ДСНС у Чернівецькій області
від 22.08.2017 №08//898, щодо виключення з переліку об'єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації, будівлі на вул. Головній,1-В в с. Ожеве
Сокирянського району та передачі її Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Інформує: Герман М.І.
23. Про списання та передачу окремого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інформує: Герман М. І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету
на 2017 рік".
Виступили: Дякова А.А.
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
проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної програми підтримки та
розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки.
Виступили: Федорук А.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Зменшити фінансування у 2018 році цілей передбачених пунктом
1.8. Додатку №4 до Програми на суму 300,0 тис. грн., а саме: забезпечення
належної охорони дотримання пропускного об'єктового режиму в приміщенні
державного архіву Чернівецької області.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки" зі змінами
і доповненнями для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про внесення змін до рішення 28-ї сесії Чернівецької обласної ради VI
скликання від 26.09 2014 №125-28/14 "Про затвердження переліку об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які
підлягають приватизації в 2014-2017 роках".
Виступили: Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною радою проект рішення
"Про внесення змін до рішення 28-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ
скликання від 26.09.2014 № 125-28/14 "Про затвердження переліку об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які
підлягають приватизації в 2014-2017 роках "для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного краєзнавчого музею від
17.07.2017 №110 щодо надання дозволу на затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок Чернівецькому обласному краєзнавчому
музею у постійне користування.
Виступили: Герман М.І.

Вирішили:
1.
Погодити затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок Чернівецькому обласному краєзнавчому музею у постійне
користування, а саме:
Земельна ділянка площею 0,2165 га (кадастровий номер
7310136600:01:003:0069) за адресою: вул. Кобилянської Ольги, 28 в
м. Чернівцях, для розміщення та обслуговування музейних закладів 08.02;
Земельна ділянка площею 0,1233 га (кадастровий номер
7310136600:07:002:1144) за адресою: вул. Окуневської Софії, 5 в
м. Чернівцях, для розміщення та обслуговування музейних закладів 08.02;
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер" від 03.07.2017 №597 щодо надання дозволу на затвердження
технічної документації із землеустрою.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити затвердження комунальній медичній установі "Обласний
клінічний протитуберкульозний диспансер" технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості), а саме:
Земельна ділянка площею 0,8169 га (кадастровий номер
7310136300:05:001:0059) за адресою: вул. І. Богуна, 16, 18, 20 в м. Чернівцях
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги 03.03;
Земельна ділянка площею 0,0899 га (кадастровий номер
7310136300:05:001:0060) за адресою: вул. 28 Червня, 52 в м. Чернівцях для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги 03.03.
2.
Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького міського товариства інвалідів війни
в Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо надання дозволу на прокладання мереж
електропостачання до трансформаторної підстанції на земельній ділянці за
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях.

Виступили: Маковійчук І.О., Чернушка С.І., Герман М.І., Горбатюк І. І.,
Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д.
Вирішили:
1.
Звернення Чернівецького міського товариства інвалідів війни в
Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо надання дозволу на прокладання мереж
електропостачання до трансформаторної підстанції на земельній ділянці за
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях, взяти до відома.
2.
Комісія не заперечує на прокладання мереж електропостачання до
трансформаторної підстанції на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв
Майдану, 230 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном
спільної власності на 2018-2020 роки".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном
спільної власності на 2018-2020 роки" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд звернення житлово будівельного кооперативу "Моноліт 2010"
ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" та РЕМ, щодо надання дозволу на проведення
розкопки для прокладання підземної електричної кабельної лінії 0,4 кВ на
території КЗ “Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4".
Виступили: Коропецький І.І., Ісопенко І.Ю., представник "Моноліт 2010",
Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д., Годнюк Л.О., Грижук В.І., Палій В.М.
Вирішили:
Направити дане питання на довивчення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд звернення головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" від 12.04.2017 №614 щодо передачі в оренду земельної

ділянки, площею 20 м2, для розташування торговельного об'єкта з продажу
продовольчих товарів швидкого харчування.
Виступили: Герман М.І., Зайцев В.Б.
Вирішили:
Враховуючи, що зазначена земельна ділянка не сформована, немає
кадастрового номеру та незареєстрована в Державному земельному кадастрі,
направити дане питання на довивчення.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок та умови
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12, із
змінами згідно з рішенням 20-ї сесії обласної ради від 23.12.2013 №160-20/13).
Виступили: Бубнов К.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення ʺПро внесення змін і
доповнень до Положення про порядок та умови оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (затвердженого
рішенням 10-ї сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12, із змінами згідно з
рішенням 20-ї сесії обласної ради від 23.12.2013 №160-20/13)ʺ (додається).
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного навчально-курсового
комбінату житлово-комунального господарства щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях
(приміщення в будівлі літ А площею 32,2 кв.м.).
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення будівлі літ А) площею 32,2 кв.м. за адресою: вул. Л. Кобилиці, 21-а
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".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького медичного коледжу БДМУ щодо
передачі в позичку нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 207-а в м.
Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах
Чернівецькому медичному коледжу БДМУ нерухоме майно (частину
приміщення четвертого поверху будівлі літ Б) площею 34,3 кв.м. за адресою:
вул. Руська, 207-а в м. Чернівцях для розміщення навчальної кімнати на строк 2
роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії
обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП ʺБуковина-Фармʺ щодо передачі в позичку
нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-а в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
Перенести розгляд цього питання на наступне засідання комісії та
запросити на нього керівника ОКП «Буковина-Фарм».
Результат голосування: одноголосно - "за".

XІV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо передачі в позичку
(безоплатне користування) приміщення за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в
м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
Перенести розгляд цього питання на наступне засідання комісії та
запросити на нього керівника ОКП «Буковина-Фарм».
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про розгляд звіту комунального підприємства "Чернівецький академічний
обласний український музично драматичний театр ім. О. Кобилянської" за I
півріччя 2017 року.
Виступили: Герман М.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Враховуючи відсутність керівника комунального підприємства
"Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр
ім. О. Кобилянської" перенести розгляд даного питання на наступне засідання.
2.
Запросити керівника комунального підприємства "Чернівецький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім. О. Кобилянської" на наступне засідання.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" від 18.07.2017
№142 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у постійне користування (0,8471 вул. Енергетична
в м. Чернівцях).
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Погодити надання дозволу ОКП "Центр комунального майна" на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,8471 га за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях у постійне
користування.
2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради.

Результат голосування: одноголосно - "за".

XVIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна площею 289,5 кв.м. за адресою: пров. Текстильників,
1 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частина
складського приміщення першого поверху будівлі літ Б) площею 289,5 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".
XVIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення світлового колодязя) площею 2 кв.м. за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна для розміщення торговельного автомата, що
відпускає продовольчі товари;
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.
4.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІX. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про положення про
порядок призначення і звільнення з посад керівників об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області".
Виступили: Чернушка С.І., Гайничеру М.І.
Вирішили:
1.
Замінити слова "7 чоловік" на слова "9 чоловік" в пункті 4.2.
Додатку 1 до Порядку призначення і звільнення з посад керівників.
2.
Рекомендувати доопрацьований юридичним відділом виконавчого
апарату обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про положення про
порядок призначення і звільнення з посад керівників об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" зі змінами і доповненнями для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XX. Слухали:
Про розгляд звернення комунальної установи "Чернівецький обласний
центр служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо подальшої діяльності відділу
виробництва препаратів крові в м. Хотин.
Виступили: Поліщук М.І., Каланча .А.В., Гайничеру М.І., Годнюк Л.О.
Вирішили:
Підтримати звернення комунальної установи "Чернівецький обласний
центр служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо подальшої діяльності відділу
виробництва препаратів крові в м. Хотин.
Результат голосування: 5 - "за", 4 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.

XXІ. Слухали:
Про розгляд звернення Хотинської районної державної адміністрації від
19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської районної ради від 21.08.2017 №4-15801-03 щодо передачі до спільної власності територіальних громад, сіл селищ та
міст району нерухомого майна відділення виробництва препаратів крові м.
Хотин.
Виступили: Поліщук М.І., Каланча .А.В., Чернушка С.І., Герман М.І.
Вирішили:
1.
Звернення Хотинської районної державної адміністрації від
19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської районної ради від 21.08.2017 №4-15801-03 щодо передачі до спільної власності територіальних громад, сіл селищ та
міст району нерухомого майна відділення виробництва препаратів крові м.
Хотин, взяти до відома.
2.
Враховуючи інформацію Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо можливого подальшого
використання зазначених приміщень для потреб закладів охорони здоров'я
обласного підпорядкування, вважати недоцільним вирішення зазначеного
питання.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXIІ. Слухали:
Про розгляд звернення Управління ДСНС у Чернівецькій області від
22.08.2017 №08//898, щодо виключення з переліку об'єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації, будівлі на вул. Головній,1-В в с. Ожеве
Сокирянського району та передачі її Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Вищезазначені питання можуть бути розглянуті при відсутності
претендентів на приватизацію зазначеного нерухомого майна у поточному році
та при зверненні відповідного центрального органу до обласної ради.
2.
Відмовити Управлінню ДСНС у Чернівецькій області у вирішенні
зазначених питань.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XXIIІ. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Герман М. І.

майна

спільної

власності

Вирішили:
1.
Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на списання в установленому порядку з балансу:
1.1.
Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" легкового автомобіля ВАЗ 21051,
1992 року випуску, реєстраційні номер СЕ 0028 АА, номер шасі
ХТА210510Р1355208, інвентарний номер 10510016, з початковою вартістю
18492,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.
Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ",
будівлі конюшні 1954 року, інвентарний номер 10310022, балансовою вартістю
63005,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.
Комунальної
установи
"Обласний
лікарсько-фізкультурний
диспансер", автомобіля РАФ 291502, 1995 року випуску, реєстраційний номер
0921 ІСС, інвентарний номер 10510004, номер кузова 272798; номер двигуна
60018781, балансовою вартістю 31856,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2.
Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на передачу з балансу:
2.1.
Комунальної медичної установи “Міський протитуберкульозний
диспансер" на баланс комунальної медичної установи "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер", автомобіля УАЗ-3962, 2004 року випуску,
реєстраційний номер СЕ 3518 АА, номер шасі ХТТ37410240494005, номер
рами 37410040210528, інвентарний номер 10510025, балансовою вартістю
31075,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.
Обласної комунальної медичної установи "Центр медико-соціальної
експертизи" на баланс Глибоцького районного центру первинної медикосанітарної допомоги, автомобіля ВАЗ 2121, 1992 року випуску, номерний знак
5148 ЧВА, номер двигуна 2619205, номер кузова 0977388, інвентарний номер
10510006, балансовою вартістю 14993,00 грн. з повним зносом;
2.3.
Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на баланс Комунального закладу "Хотинський
центр первинної медико-санітарної допомоги":
2.3.1. Автомобіля ВАЗ-2121, 1988 року випуску, реєстраційний номер СЕ
3046 ВН, інвентарний №10510010, балансовою вартістю 22988,00 грн; із
нарахованим повним зносом;
2.3.2. Автомобіля РАФ 2915, 1995 року випуску, реєстраційний номер СЕ
3048 ВН, інвентарний №10510011, балансовою вартістю 29014,00 грн; із
нарахованим повним зносом.
3.
Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а

непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Результат голосування: 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
11 вересня 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та
розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна
спільної
власності
територіальних
громад" на 2016-2018 роки
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до
Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства
"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних
громад" на 2016-2018 роки, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Зменшити фінансування у 2018 році цілей передбачених пунктом
1.8. Додатку №4 до Програми на суму 300,0 тис. грн., а саме: забезпечення
належної охорони дотримання пропускного об'єктового режиму в
приміщенні державного архіву Чернівецької області.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до Регіональної програми
підтримки та розвитку комунального підприємства "Дирекція з
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 20162018 роки" зі змінами і доповненнями 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення "Про
внесення змін до рішення 28-ї сесії
Чернівецької обласної ради VІ скликання
від
26.09.2014
№
125-28/14
"Про
затвердження переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, які підлягають
приватизації в 2014-2017 роках"
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про внесення змін до
рішення 28-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 26.09.2014 №
125-28/14 "Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які підлягають приватизації в
2014-2017 роках" комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною радою проект
рішення "Про внесення змін до рішення 28-ї сесії Чернівецької обласної ради
VІ скликання від 26.09.2014 № 125-28/14 "Про затвердження переліку
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
які підлягають приватизації в 2014-2017 роках "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
11 вересня 2017р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
обласного
краєзнавчого
музею
від
17.07.2017 № 110 щодо надання дозволу на
затвердження проектів землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
Чернівецькому обласному краєзнавчому
музею у постійне користування
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного
краєзнавчого музею від 17.07.2017 № 110 щодо надання дозволу на
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Чернівецькому обласному краєзнавчому музею у постійне користування,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок Чернівецькому обласному краєзнавчому музею у постійне
користування, а саме:
Земельна ділянка площею 0,2165 га (кадастровий номер
7310136600:01:003:0069) за адресою: вул. Кобилянської Ольги, 28 в
м. Чернівцях, для розміщення та обслуговування музейних закладів 08.02;
Земельна ділянка площею 0,1233 га (кадастровий номер
7310136600:07:002:1144) за адресою: вул. Окуневської Софії, 5 в
м. Чернівцях, для розміщення та обслуговування музейних закладів 08.02;
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
11 вересня 2017р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КМУ "Обласний
клінічний
протитуберкульозний
диспансер" від 03.07.2017 №597 щодо
надання
дозволу
на
затвердження
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)
Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер" від 03.07.2017 №597 щодо надання дозволу
на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресами: вул. І. Богуна, 16,
18, 20 та 28 Червня, 52 в м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити затвердження комунальній медичній установі
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний
диспансер"
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості), а саме:
Земельна ділянка площею 0,8169 га (кадастровий номер
7310136300:05:001:0059) за адресою: вул. І. Богуна, 16, 18, 20 в м. Чернівцях
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги 03.03;
Земельна ділянка площею 0,0899 га (кадастровий номер
7310136300:05:001:0060) за адресою: вул. 28 Червня, 52 в м. Чернівцях для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги 03.03.
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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
міського товариства інвалідів війни в
Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо
надання дозволу на прокладання мереж
електропостачання до трансформаторної
підстанції на земельній ділянці за
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м.
Чернівцях.
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького міського
товариства інвалідів війни в Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо надання
дозволу на прокладання мереж електропостачання до трансформаторної
підстанції на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в
м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення Чернівецького міського товариства інвалідів війни в
Афганістані від 20.07.2017 №15 щодо надання дозволу на прокладання мереж
електропостачання до трансформаторної підстанції на земельній ділянці за
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях, взяти до відома.
2.
Комісія не заперечує на прокладання мереж електропостачання
до трансформаторної підстанції на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв
Майдану, 230 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про затвердження
Регіональної програми із забезпечення
повноважень щодо управління майном
спільної власності на 2018-2020 роки"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо
управління майном спільної власності на 2018-2020 роки", відповідно до ч.4
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою
забезпечення повноважень обласної ради щодо управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління
майном спільної власності на 2018-2020 роки" 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
житлово
будівельного кооперативу "Моноліт 2010"
ПАТ "ЕК Чернівціобленерго" щодо
надання дозволу на проведення розкопки
для прокладання підземної електричної
кабельної лінії 0,4 кВ на території КЗ
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №4"
Розглянувши та обговоривши звернення житлово будівельного
кооперативу "Моноліт 2010" ПАТ "ЕК Чернівціобленерго", щодо надання
дозволу на проведення розкопки для прокладання підземної електричної
кабельної лінії 0,4 кВ на території КЗ “Чернівецька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №4", комісія

ВИРІШИЛА:
Направити дане питання на довивчення.

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення головного лікаря
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" від 12.04.2017 №614 щодо передачі
в оренду земельної ділянки, площею 20 м2,
для розташування торговельного об'єкта з
продажу продовольчих товарів швидкого
харчування.
Розглянувши та обговоривши звернення головного лікаря ОКУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" від 12.04.2017 №614 щодо передачі в
оренду земельної ділянки, площею 20 м2, для розташування торговельного
об'єкта з продажу продовольчих товарів швидкого харчування, комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи, що зазначена земельна ділянка не сформована, немає
кадастрового номеру та незареєстрована в Державному земельному кадастрі,
направити дане питання на довивчення.

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
11 вересня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок та умови оренди
майна спільної власності територіальних
громад
сіл,
селищ,
міст
області
(затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної
ради від 31.05.2012 №54-10/12, із змінами згідно
з рішенням 20-ї сесії обласної ради від
23.12.2013 №160-20/13)

З метою актуалізації діючих Положень, що регламентують питання
орендних відносин майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення ʺПро внесення змін і
доповнень до Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (затвердженого рішенням 10-ї
сесії обласної ради від 31.05.2012 №54-10/12, із змінами згідно з рішенням 20-ї
сесії обласної ради від 23.12.2013 №160-20/13)ʺ (додається).

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства щодо передачі
в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Л. Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях

Розглянувши звернення Чернівецького обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Л.Кобилиці, 21-а в м. Чернівцях, керуючись Положенням
про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення будівлі літ А) площею 32,2 кв.м. за адресою: вул. Л.Кобилиці, 21-а 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Чернівецького
медичного коледжу БДМУ щодо передачі в
позичку нерухомого майна за адресою: вул.
Руська, 207-а в м. Чернівцях
Розглянувши звернення Чернівецького медичного коледжу Буковинського
державного медичного університету щодо передачі в позичку нерухомого майна
за адресою: вул. Руська, 207-а в м. Чернівцях, враховуючи пропозиції балансоутримувача нерухомого майна: комунальної медичної установи ʺОбласна дитяча
клінічна лікарняʺ, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах Чернівецькому медичному коледжу БДМУ нерухоме майно (частину приміщення четвертого поверху будівлі літ Б) площею 34,3 кв.м. за адресою: вул. Руська, 207-а в м.
Чернівцях для розміщення навчальної кімнати на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн.
2.
ної ради.

Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії облас-

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
11 вересня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ʺБуковина-Фармʺ
щодо передачі в позичку нерухомого майна за
адресою: вул. Руська, 205-а в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства ʺБуковинаФармʺ щодо передачі в позичку нерухомого майна за адресою: вул. Руська, 205-а
в м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача нерухомого майна:
обласного комунального підприємства ʺЦентр комунального майнаʺ, комісія
ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд цього питання на наступне засідання комісії та
запросити на нього керівника ОКП «Буковина-Фарм».

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
11 вересня 2017

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "БуковинаФарм" щодо передачі в позичку (безоплатне
корнстування) приміщення за адресою:
вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях

Розглянувши звернення обласного комунального підприємства
"Буковина-Фарм" щодо передачі в позичку (безоплатне користування)
приміщення за адресою: вул. Героїв Майдану, 85 в м. Чернівцях, керуючись
Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія
ВИРІШИЛА:
Перенести розгляд цього питання на наступне засідання комісії та
запросити на нього керівника ОКП «Буковина-Фарм».

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звіту
комунального
підприємства "Чернівецький академічний
обласний
український
музичнодраматичний театр ім. О. Кобилянської"
за І півріччя 2017 року
Розглянувши та обговоривши звіт комунального підприємства
"Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. О. Кобилянської" за І півріччя 2017 року, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Враховуючи відсутність керівника комунального підприємства
"Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. О. Кобилянської" перенести розгляд даного питання на наступне
засідання.
2.
Запросити керівника комунального підприємства "Чернівецький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім. О. Кобилянської" на наступне засідання.

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
11 вересня 2017р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП "Центр
комунального майна" від 18.07.2017 №142
щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
у
постійне
користування
Розглянувши та обговоривши звернення ОКП "Центр комунального
майна" від 18.07.2017 №142 щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,8471 га за
адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях обласному комунальному
підприємству "Центр комунального майна" у постійне користування, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання дозволу ОКП "Центр комунального майна" на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,8471 га за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях у постійне
користування.
ради.

2.

Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ″Центр комунального майна″ щодо передачі в
оренду нерухомого майна площею 289,5
кв.м. 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 (частина
складського приміщення першого поверху будівлі літ Б) площею 289,5 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

11 вересня 2017 р.

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:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення світлового колодязя) площею 2 кв.м. за адресою:
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії.
2.
Визначити фіксовані умови оренди:
2.1. Використання майна для розміщення торговельного автомата, що
відпускає продовольчі товари;
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.
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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії обласної
ради "Про положення про порядок
призначення і звільнення з посад керівників
об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області".
Розглянувши та обговоривши доопрацьований юридичним відділом
виконавчого апарату обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про
положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Замінити слова "7 чоловік" на слова "9 чоловік" в пункті 4.2.
Додатку 1 до Порядку призначення і звільнення з посад керівників.
2.
Рекомендувати
доопрацьований
юридичним
відділом
виконавчого апарату обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про
положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" зі змінами
і доповненнями 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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення комунальної
установи "Чернівецький обласний центр
служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо
подальшої діяльності відділу виробництва
препаратів крові в м. Хотин
Розглянувши та обговоривши звернення комунальної установи
"Чернівецький обласний центр служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо
подальшої діяльності відділу виробництва препаратів крові в м. Хотин,
комісія

ВИРІШИЛА:
Підтримати звернення комунальної установи "Чернівецький обласний
центр служби крові" від 17.07.2017 №267 щодо подальшої діяльності відділу
виробництва препаратів крові в м. Хотин.
Результат голосування: 5 - "за", 4 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Хотинської
районної державної адміністрації від
19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської
районної ради від 21.08.2017 №4-158-01-03
щодо передачі до спільної власності
територіальних громад, сіл селищ та міст
району нерухомого майна відділення
виробництва препаратів крові м. Хотин
Розглянувши та обговоривши звернення Хотинської районної
державної адміністрації від 19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської
районної ради від 21.08.2017 №4-158-01-03 щодо передачі до спільної
власності територіальних громад, сіл селищ та міст району нерухомого майна
відділення виробництва препаратів крові м. Хотин, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення Хотинської районної державної адміністрації від
19.08.2017 №4-1402-02-23 та Хотинської районної ради від 21.08.2017 №4158-01-03 щодо передачі до спільної власності територіальних громад, сіл
селищ та міст району нерухомого майна відділення виробництва препаратів
крові м. Хотин, взяти до відома.
2.
Враховуючи інформацію Департаменту охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо можливого подальшого
використання зазначених приміщень для потреб закладів охорони здоров'я
обласного підпорядкування, вважати недоцільним вирішення зазначеного
питання.

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
11 вересня 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення Управління ДСНС
у Чернівецькій області від 22.08.2017
№08//898, щодо виключення з переліку
об'єктів комунальної власності, що
підлягають приватизації, будівлі на вул.
Головній,1-В в с. Ожеве Сокирянського
району
та
передачі
її
Аварійнорятувального
загону
спеціального
призначення Управління ДСНС України
у Чернівецькій області
Розглянувши та обговоривши звернення Управління ДСНС у
Чернівецькій області від 22.08.2017 №08//898, щодо виключення з переліку
об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, будівлі на вул.
Головній,1-В в с. Ожеве Сокирянського району та передачі її Аварійнорятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у
Чернівецькій області, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Вищезазначені питання можуть бути розглянуті при відсутності
претендентів на приватизацію зазначеного нерухомого майна у поточному
році та при зверненні відповідного центрального органу до обласної ради.
2.
Відмовити Управлінню
вирішенні зазначених питань.

Голова постійної комісії

ДСНС

у

Чернівецькій

області

у

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
11 вересня 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 списання в установленому порядку з балансу:
1.1.
Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна
спільної власності територіальних громад" легкового автомобіля ВАЗ 21051,
1992 року випуску, реєстраційні номер СЕ 0028 АА, номер шасі
ХТА210510Р1355208, інвентарний номер 10510016, з початковою вартістю
18492,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.2.
Обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ",
будівлі конюшні 1954 року, інвентарний номер 10310022, балансовою
вартістю 63005,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.3.
Комунальної установи "Обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер", автомобіля РАФ 291502, 1995 року випуску, реєстраційний
номер 0921 ІСС, інвентарний номер 10510004, номер кузова 272798; номер

двигуна 60018781, балансовою вартістю 31856,00 грн., із нарахованим
повним зносом.
2.
Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання
дозволу на передачу з балансу:
2.1.
Комунальної медичної установи “Міський протитуберкульозний
диспансер" на баланс комунальної медичної установи "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер", автомобіля УАЗ-3962, 2004 року випуску,
реєстраційний номер СЕ 3518 АА, номер шасі ХТТ37410240494005, номер
рами 37410040210528, інвентарний номер 10510025, балансовою вартістю
31075,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.2.
Обласної комунальної медичної установи "Центр медикосоціальної експертизи" на баланс Глибоцького районного центру первинної
медико-санітарної допомоги, автомобіля ВАЗ 2121, 1992 року випуску,
номерний знак 5148 ЧВА, номер двигуна 2619205, номер кузова 0977388,
інвентарний номер 10510006, балансовою вартістю 14993,00 грн. з повним
зносом;
2.3.
Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на баланс Комунального закладу "Хотинський
центр первинної медико-санітарної допомоги":
2.3.1. Автомобіля ВАЗ-2121, 1988 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 3046 ВН, інвентарний №10510010, балансовою вартістю 22988,00 грн; із
нарахованим повним зносом;
2.3.2. Автомобіля РАФ 2915, 1995 року випуску, реєстраційний номер
СЕ 3048 ВН, інвентарний №10510011, балансовою вартістю 29014,00 грн; із
нарахованим повним зносом.
3.
Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку
покладено збір такої сировини.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

