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

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гливко
А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., 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;
Подорожний В.А. – в.о. директора Департаменту регіонального розвитку
Чернівецької обласної державної адміністрації;
Прінько С.І. – директор комунальної установи "Навчально-методичний центр
якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів
області";
Звягинцев Г.Г. – в.о. директора комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв";
Білянін Г.І. – директор комунального закладу "Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області";
Ванзуряк О.К. – директор обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна".

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 план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року.
Інформує: Подорожний В.А.
3.
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією
подання щодо продовження трудових відносин з директором КУ "Навчальнометодичний центр якості освіти та координації господарської діяльності
навчальних закладів області" Прінько С.І.
Інформує: Прінько С.І.
4.
Про розгляд звернення комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" від 04.10.2017 №84 щодо
звільнення Вижницьким краєзнавчим музеєм приміщень.
Інформує: Звягинцев Г.Г.
5.
Про розгляд звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області" від 31.10.2017 №2/4-832 щодо надання дозволу на
утворення ресурсного центру на базі інституту післядипломної педагогічної
освіти та введення додаткових штатних одиниць.
Інформує: Білянін Г.І.
6.
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" від 02.11.2017 №588 щодо внесення змін у рішення 12-ї сесії обласної
ради VII скликання від 24.03.2017 №25-12/17 "Про надання дозволу
комунальній медичній установі "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою: м.
Чернівці, вул. Мусоргського, 2".
Інформує: Герман М.І.
7.
Про розгляд висновку юридичного відділу виконавчого апарату
обласної ради до проекту рішення внесеного Чернівецькою обласною
державною адміністрацією "Про затвердження Положення про Агенцію
Регіонального розвитку Чернівецької області".
Інформує: Чернушка С.І.
8.
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання
згоди на вступ Чернівецької обласної державної адміністрації до складу
співзасновників Установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області".
Інформує: Чернушка С.І.

9.
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна,
137 в м. Чернівцях для розміщення банкомату.
Інформує: Бардюк І.В.
10. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради щодо
використання нерухомого майна Буковинським державним медичним
університетом в медичних установах області.
Інформує: Бардюк І.В.
11. Про розгляд звернення ТОВ "Жентол" щодо оформлення права
спільної часткової власності на майно за адресою: вул. Енергетична, 2 в м.
Чернівцях.
Інформує: Ванзуряк О.К.
12. Про розгляд звернення ТОВ "Лангейт" та 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.
13. 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.
14. Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
Інформує: Бардюк І.В.
15. Про визначення ставок орендної плати (із погодинним графіком
роботи) за оренду нерухомого майна ОКУ "Обласна клінічна лікарня".
Інформує: Бардюк І.В.
16. Про зняття з офіційного веб сайту обласної ради проекту рішення
сесії обласної ради "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора
ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи".
Інформує: Герман М.І.
17. 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 план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до 2020 року.
Виступили: Подорожний В.А.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проект рішення обласної ради Про План заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року
для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо
продовження трудових відносин з директором КУ "Навчально-методичний
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних
закладів області" Прінько С.І.
Виступили: Прінько С.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунальної установи "Навчально-методичний центр
якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів
області" Прінько Світланою Іванівною шляхом укладання нового контракту на
строк 1 рік з можливим продовженням.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" від 04.10.2017 №84 щодо
звільнення Вижницьким краєзнавчим музеєм приміщень.

Виступили: Звягинцев Г.Г., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук
В.В.
Вирішили:
Враховуючи
необхідність
розширення
комунального
обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" та
необхідності збільшення кількості танцювальних залів, рекомендувати
комунальному закладу "Вижницька
спеціалізована школа−інтернат I-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньоестетичного циклу імені Назарія Яремчука" як балансоутримувачу зазначених
приміщень звернутися до Вижницького міського голови з проханням щодо
переведення Вижницького краєзнавчого музею в інші приміщення.
Результат голосування: 3 - "за", 4 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.
V. Слухали:
Про розгляд звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 31.10.2017 №2/4-832 щодо надання дозволу на
утворення ресурсного центру на базі інституту післядипломної педагогічної
освіти та введення додаткових штатних одиниць.
Виступили: Білянін Г.І., Годнюк Л.О., Ткачук В.В.
Вирішили:
Повернутися до зазначеного питання після його розгляду на засіданні
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та
молодіжної політики.
Результат голосування: 5 - "за", 2 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"
від 02.11.2017 №588 щодо внесення змін у рішення 12-ї сесії обласної ради VII
скликання від 24.03.2017 №25-12/17 "Про надання дозволу комунальній
медичній установі "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на розробку
технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Мусоргського, 2".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити внесення змін в пункт 1 рішення 12-ї сесії обласної ради
VII скликання від 24.03.2017 №25-12/17 "Про надання дозволу комунальній
медичній установі "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на розробку

технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Чернівці,
вул. Мусоргського, 2" а саме:
"1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
1.2. земельна ділянка №2 площею 0,1755 га для будівництва та
обслуговування будівель та споруд.
1.3. земельна ділянка №3 площею 0,4083 га для будівництва та
обслуговування будівель та споруд."
2.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд висновку юридичного відділу виконавчого апарату обласної
ради до проекту рішення внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією "Про затвердження Положення про Агенцію Регіонального
розвитку Чернівецької області".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Висновок юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради
до проекту рішення внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією "Про затвердження Положення про Агенцію Регіонального
розвитку Чернівецької області" взяти до відома.
2.
Не рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Положення про Агенцію
Регіонального розвитку Чернівецької області" для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIII. Слухали:
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання згоди на
вступ Чернівецької обласної державної адміністрації до складу співзасновників
Установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області".
Виступили: Чернушка С.І.
Вирішили:

1.
Погодити надання згоди на вступ Чернівецької обласної державної
адміністрації до складу співзасновників Установи "Агенція регіонального
розвитку Чернівецької області".
2.
Внести зміни та доповнити проект рішення "Про надання згоди на
вступ Чернівецької обласної державної адміністрації до складу співзасновників
Установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" пунктами 2, 3
наступного змісту:
" 2. Надати згоду на вступ громадської спілки "Сучасні інноваційні
стратегії" (ідент. код. ________), громадської організації "Інвестиції Буковини"
(ідент. код. 41624579), громадської організації "Туристичний розвиток карпат"
(ідент. код. 1478144), громадської організації "Асоціація аграрників" (ідент.
код. 1478162) до складу співзасновників Установи "Агенція регіонального
розвитку Чернівецької області".
3. Доручити голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. здійснити
дії щодо внесення змін в реєстраційних документах, а також інші дії
передбачені установчими документами та іншими нормативно-правовими
актами відповідно до чинного законодавства з питань представництва обласної
ради в Установі "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області". "
3.

Вважати пункт 2 проекту рішення відповідно пунктом 4.

4.

Назву проекту рішення викласти в новій редакції, а саме:

" Про надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи
"Агенція регіонального розвитку Чернівецької області "
5.
Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити
зазначені зміни на черговій сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
IX. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях для розміщення банкомату.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
будівлі АТС літ. В) площею 3 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м.
Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна для розміщення банкомату;

3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
X. Слухали:
Про внесення змін до деяких рішень обласної ради щодо використання
нерухомого майна Буковинським державним медичним університетом в
медичних установах області.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне змінити площі, які використовуються
Буковинським державним медичним університетом на умовах позички в
медичних установах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області.
2.
Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення
із зазначеного питання.

Результат голосування: одноголосно - "за".
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ "Жентол" щодо оформлення права спільної
часткової власності на майно за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Ванзуряк О.К., Герман М.І.
Вирішили:
Враховуючи вимоги ч.ч. 1 та 4 статті 778 ЦК України та умови договорів
оренди від 15.10.2008 та 01.01.2012 років, а також закінчення строку дії
договорів оренди та систематичне невиконання умов договорів оренди, рішень
суду, наявність непогашеного боргу, вважати недоцільним та відмовити у заяві

ТОВ «Жентол» щодо оформлення права спільної часткової власності на майно
за адресою: вул. Енергетична, 2 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ТОВ "Лангейт" та ОКП "Центр комунального
майна" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул.
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення горища) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в
м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі майна в оренду провести відповідно до Закону
України "Про оренду державного та комунального майна".
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна для розміщення антени та обладнання доступу
до мережі Інтернет;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної
плати.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XIIІ. 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., Ванзуряк О.К.
Вирішили:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно:
Гаражний бокс №5-6 будівлі літ Ж площею 134,8 кв.м.;
Гаражний бокс №5-7 будівлі літ Ж площею 65,10 кв.м;
Приміщення №5-8 – 5-15 будівлі літ Ж площею 61,9 кв.м.;

за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1
кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XІV. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"
щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Мусоргського, 2 в
м. Чернівцях.
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно
(приміщення корпусу літ Ш) загальною площею 99,6 кв.м. за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1
кв.м.

5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2017
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XV. Слухали:
Про визначення ставок орендної плати (із погодинним графіком роботи) за
оренду нерухомого майна ОКУ "Обласна клінічна лікарня".
Виступили: Бардюк І.В.
Вирішили:
Визначити ставки орендної плати (із погодинним графіком роботи) без
ПДВ за 1 годину оренди приміщень операційної та перев’язувальної відділення
судинної хірургії в будівлі корпусу №9 літ Ж обласної клінічної лікарні за
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях:
1.
Приміщення операційної - 42,00 грн;
2.
Приміщення перев’язувальної - 47,00 грн.
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVІ. Слухали:
Про зняття з офіційного веб сайту обласної ради проекту рішення сесії
обласної ради "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи".
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради зняти з офіційного веб
сайту обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про призначення
Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медикосоціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи".
Результат голосування: одноголосно - "за".
XVIІ. Слухали:
Про списання та передачу окремого
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: Герман М.І.
Вирішили:

майна

спільної

власності

1.
Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу
на списання в установленому порядку з балансу:
1.1.
Комунальної установи "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області":
1.1.1. Комп'ютер учня, 1995 року випуску, інвентарний номер 10480032,
балансовою вартістю 10972,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.2. Комп'ютер учня, 1994 року випуску, інвентарний номер 10480033,
балансовою вартістю 10972,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.3. Ксерокс Toshiba, 2000 року випуску, інвентарний номер 10480048,
балансовою вартістю 7475,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Ксерокс Harp, 1990 року випуску, інвентарний номер 10480340,
балансовою вартістю 12800,00 грн., із нарахованим повним зносом.
1.2.
Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" будівлю літ. "Ж" - патологоанатомічний корпус, 1968
року випуску, інвентарний номер 10310003, балансовою вартістю 59392,00 грн.,
із нарахованим повним зносом, за адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в м.
Чернівцях.
1.3.
Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби
крові":
1.3.1. Сушилка сублімаційна, 1985 року випуску, інвентарний номер
110470049, балансовою вартістю 291462,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.2. Сушилка КС-30, 1973 року випуску, інвентарний номер 110470050,
балансовою вартістю 124998,00 грн., із нарахованим повним зносом.
2.
Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1.
Комунальної установи "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області":
2.1.1. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер 10480010,
балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер 10480015,
балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер 10480014,
балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер 10480016,
балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. Принтер, 1993 року випуску, інвентарний номер 10480034,
балансовою вартістю 3601,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Принтер, 1995 року випуску, інвентарний номер 10480035,
балансовою вартістю 3601,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Монітор, 2000 року випуску, інвентарний номер 10480049,
балансовою вартістю 2908,00 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
07 листопада 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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проекту
рішення Про План заходів з реалізації у 20182020 роках Стратегії розвитку Чернівецької
області на період до 2020 року
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проект рішення обласної ради " Про План заходів
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2020 року", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення обласної ради Про План заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020
року для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного обласною
державною адміністрацією подання
№01.35-18/4199 від 08.09.2017 щодо
продовження трудових відносин з
директором
КУ
"Навчальнометодичний центр якості освіти та
координації господарської діяльності
навчальних закладів області" Прінько
С.І.
Розглянувши та обговоривши заяву директора комунальної установи
"Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської
діяльності навчальних закладів області" Прінько Світлани Іванівни від
01.09.2017р., подання обласної державної адміністрації щодо продовження з
нею трудових відносин шляхом укладання контракту на новий строк від
08.09.2017р. № 01.35-18/4199 та керуючись пунктом 2.4.1. Положення про
порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ,
закладів, організацій – об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області, затвердженим рішенням XV сесії обласної
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. №164-15/17, комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові
відносини з директором комунальної установи "Навчально-методичний
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних
закладів області" Прінько Світланою Іванівною шляхом укладання нового
контракту на строк 1 рік з можливим продовженням.
Голова постійної комісії

Л. Годнюк

ВИТЯГ
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
07 листопада 2017 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гливко
А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., 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;
Звягинцев Г.Г. – в.о. директора комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв";
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення комунального обласного позашкільного
навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" від 04.10.2017 №84
щодо звільнення Вижницьким краєзнавчим музеєм приміщень.
Виступили: Звягинцев Г.Г., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук
В.В.
Вирішили:
Враховуючи необхідність розширення комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" та
необхідності збільшення кількості танцювальних залів, рекомендувати
комунальному закладу "Вижницька спеціалізована школа−інтернат I-III

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньоестетичного циклу імені Назарія Яремчука" як балансоутримувачу
зазначених приміщень звернутися до Вижницького міського голови з
проханням щодо переведення Вижницького краєзнавчого музею в інші
приміщення.
Результат голосування: 3 - "за", 4 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

ВИТЯГ
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
07 листопада 2017 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гливко
А.Г., Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гайничеру М.І., 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;
Білянін Г.І. – директор комунального закладу "Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області".

V. Слухали:
Про розгляд звернення КЗ "Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області" від 31.10.2017 №2/4-832 щодо надання дозволу на
утворення ресурсного центру на базі інституту післядипломної педагогічної
освіти та введення додаткових штатних одиниць.
Виступили: Білянін Г.І., Годнюк Л.О., Ткачук В.В.
Вирішили:

Повернутися до зазначеного питання після його розгляду на засіданні
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та
молодіжної політики.
Результат голосування: 5 - "за", 2 - "утримались", 0 - "проти".
Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії

Л.Годнюк

Секретар постійної комісії

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецька
обласна психіатрична лікарня" від 02.11.2017
№588 щодо внесення змін у рішення 12-ї сесії
обласної ради VII скликання від 24.03.2017
№25-12/17
"Про
надання
дозволу
комунальній медичній установі "Чернівецька
обласна психіатрична лікарня" на розробку
технічної документації щодо поділу земельної
ділянки за адресою: м. Чернівці, вул.
Мусоргського, 2"
Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Чернівецька обласна
психіатрична лікарня" від 02.11.2017 №588 щодо внесення змін у рішення 12ї сесії обласної ради VII скликання від 24.03.2017 №25-12/17 "Про надання
дозволу комунальній медичній установі "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки
за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити внесення змін в пункт 1 рішення 12-ї сесії обласної
ради VII скликання від 24.03.2017 №25-12/17 "Про надання дозволу
комунальній медичній установі "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"
на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки за
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2" а саме:
"1.1. земельна ділянка №1 площею 8,5978 га для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
1.2. земельна ділянка №2 площею 0,1755 га для будівництва та
обслуговування будівель та споруд.

1.3. земельна ділянка №3 площею 0,4083 га для будівництва та
обслуговування будівель та споруд."
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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд висновку юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради до
проекту рішення внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією "Про
затвердження Положення про Агенцію
Регіонального
розвитку
Чернівецької
області"
Розглянувши та обговоривши висновок юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради до проекту рішення внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією "Про затвердження Положення про
Агенцію Регіонального розвитку Чернівецької області", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Висновок юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради
до проекту рішення внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією "Про затвердження Положення про Агенцію Регіонального
розвитку Чернівецької області" взяти до відома.
2.
Не рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Положення про Агенцію
Регіонального розвитку Чернівецької 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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд проекту рішення сесії
обласної ради "Про надання згоди на
вступ Чернівецької обласної державної
адміністрації до складу співзасновників
Установи
"Агенція
регіонального
розвитку Чернівецької області"
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
надання згоди на вступ Чернівецької обласної державної адміністрації до
складу співзасновників Установи "Агенція регіонального розвитку
Чернівецької області", враховуючи звернення громадських організацій,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити надання згоди на вступ Чернівецької обласної
державної адміністрації до складу співзасновників Установи "Агенція
регіонального розвитку Чернівецької області".
2.
Внести зміни та доповнити проект рішення "Про надання згоди
на вступ Чернівецької обласної державної адміністрації до складу
співзасновників Установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області" пунктами 2, 3 наступного змісту:
" 2. Надати згоду на вступ громадської спілки "Сучасні інноваційні
стратегії" (ідент. код. ________), громадської організації "Інвестиції
Буковини" (ідент. код. 41624579), громадської організації "Туристичний
розвиток карпат" (ідент. код. 1478144), громадської організації "Асоціація
аграрників" (ідент. код. 1478162) до складу співзасновників Установи
"Агенція регіонального розвитку Чернівецької області".

3. Доручити голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М.
здійснити дії щодо внесення змін в реєстраційних документах, а також інші
дії передбачені установчими документами та іншими нормативно-правовими
актами відповідно до чинного законодавства з питань представництва
обласної ради в Установі "Агенція регіонального розвитку Чернівецької
області". "
3.

Вважати пункт 2 проекту рішення відповідно пунктом 4.

4.

Назву проекту рішення викласти в новій редакції, а саме:

" Про надання згоди на вступ до складу співзасновників Установи
"Агенція регіонального розвитку Чернівецької області "
5.
Рекомендувати голові постійної комісії Годнюк Л.О. озвучити
зазначені зміни на черговій 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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКУ
ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ
щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Головна, 137 в
м. Чернівцях для розміщення банкомату
Розглянувши звернення обласної комунальної установи ʺЧернівецька обласна
клінічна лікарняʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для розміщення банкомату, 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 будівлі
АТС літ. В) площею 3 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна для розміщення банкомату;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати.
5.
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

м. Чернівці

______________2017

ВИСНОВОК
Про внесення змін до деяких рішень
обласної
ради
щодо
використання
нерухомого
майна
Буковинським
державним медичним університетом в
медичних установах області
Розглянувши звернення медичних установ спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області та Буковинського державного
медичного університету щодо зміни площ, які займають бази кафедр БДМУ в
медичних установах, комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Вважати за доцільне змінити площі, які використовуються

Буковинським державним медичним університетом на умовах позички в
медичних установах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області.
2.

Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення

із 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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ "Жентол" щодо
оформлення
права
спільної
часткової
власності на майно за адресою: вул.
Енергетична, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ "Жентол" щодо
оформлення права спільної часткової власності на майно за адресою: вул.
Енергетична, 2 в м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
Враховуючи вимоги ч.ч. 1 та 4 статті 778 ЦК України та умови договорів
оренди від 15.10.2008 та 01.01.2012 років, а також закінчення строку дії
договорів оренди та систематичне невиконання умов договорів оренди,
рішень суду, наявність непогашеного боргу, вважати недоцільним та
відмовити у заяві ТОВ «Жентол» щодо оформлення права спільної часткової
власності на майно за адресою: вул. Енергетична, 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

07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ТОВ "Лангейт"
та ОКП "Центр комунального майна"
щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Кафедральна, 2
в м. Чернівцях
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Лангейт" та 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 горища) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в
м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі майна в оренду провести відповідно до Закону
України "Про оренду державного та комунального майна".
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна для розміщення антени та обладнання доступу
до мережі Інтернет;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати.
5.
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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства ʺЦентр комунального майнаʺ 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:
1.1. Гаражний бокс №5-6 будівлі літ Ж площею 134,8 кв.м.;
1.2. Гаражний бокс №5-7 будівлі літ Ж площею 65,10 кв.м;
1.3. Приміщення №5-8 – 5-15 будівлі літ Ж площею 61,9 кв.м.;
за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м.
5.
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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
КМУ
ʺЧернівецька обласна психіатрична
лікарняʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул.
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення комунальної медичної установи ʺЧернівецька обласна
психіатрична лікарняʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна (приміщення
корпусу літ Ш) за адресою: вул. Мусоргського, 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 (приміщення
корпусу літ Ш) загальною площею 99,6 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м.
Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м.
5.
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
07 листопада 2017 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про визначення ставок орендної плати (із
погодинним графіком роботи) за оренду
нерухомого майна ОКУ ʺОбласна клінічна
лікарняʺ

Враховуючи висновок постійної комісії від 28.09.2017 ʺПро розгляд
звернення ОКУ ʺОбласна клінічна лікарняʺ щодо передачі в оренду
нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцяхʺ, пропозиції
балансоутримувача (обласної клінічної лікарні), відповідно до пункту 3.15.
Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
затвердженого рішенням 10-ї сесії обласної ради VІ скликання від 31.05.2012
№54-10/12 (із змінами і доповненнями), комісія
ВИРІШИЛА:
Визначити ставки орендної плати (із погодинним графіком роботи) без
ПДВ за 1 годину оренди приміщень операційної та перев’язувальної
відділення судинної хірургії в будівлі корпусу №9 літ Ж обласної клінічної
лікарні за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях:
1.
Приміщення операційної - 42,00 грн;
2.
Приміщення перев’язувальної - 47,00 грн.

Голова постійної комісії

Л. Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про зняття з офіційного веб сайту
обласної ради проекту рішення сесії
обласної
ради
"Про
призначення
Казанського А.Ю. на посаду директора
ОКУ "Обласний центр медико-соціальної
реабілітації
дітей
з
органічними
ураженнями нервової системи"
Розглянувши та обговоривши питання щодо зняття з офіційного веб
сайту обласної ради проекту рішення сесії обласної ради "Про призначення
Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медикосоціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи" та
враховуючи що зазначений проект рішення розміщений на офіційному сайті
з 03.09.2014, комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради зняти з офіційного
веб сайту обласної ради проект рішення сесії обласної ради "Про
призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр
медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи".

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
07 листопада 2017р.

м. Чернівці

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

ВИРІШИЛА:
1.
Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання
дозволу на списання в установленому порядку з балансу:
1.1.
Комунальної установи "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області":
1.1.1. Комп'ютер учня, 1995 року випуску, інвентарний номер
10480032, балансовою вартістю 10972,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.2. Комп'ютер учня, 1994 року випуску, інвентарний номер
10480033, балансовою вартістю 10972,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.1.3. Ксерокс Toshiba, 2000 року випуску, інвентарний номер
10480048, балансовою вартістю 7475,00 грн., із нарахованим повним зносом;
1.1.4. Ксерокс Harp, 1990 року випуску, інвентарний номер 10480340,
балансовою вартістю 12800,00 грн., із нарахованим повним зносом.

1.2.
Комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" будівлю літ. "Ж" - патологоанатомічний корпус,
1968 року випуску, інвентарний номер 10310003, балансовою вартістю
59392,00 грн., із нарахованим повним зносом, за адресою: вул. Героїв
Майдану, 242 в м. Чернівцях.
1.3.
Комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби
крові":
1.3.1. Сушилка сублімаційна, 1985 року випуску, інвентарний номер
110470049, балансовою вартістю 291462,00 грн., із нарахованим повним
зносом;
1.3.2. Сушилка КС-30, 1973 року випуску, інвентарний номер
110470050, балансовою вартістю 124998,00 грн., із нарахованим повним
зносом.
2.
Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу:
2.1.
Комунальної установи "Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області":
2.1.1. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер
10480010, балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.2. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер
10480015, балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.3. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер
10480014, балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.4. Комп'ютер учня, 2001 року випуску, інвентарний номер
10480016, балансовою вартістю 3819,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.5. Принтер, 1993 року випуску, інвентарний номер 10480034,
балансовою вартістю 3601,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.6. Принтер, 1995 року випуску, інвентарний номер 10480035,
балансовою вартістю 3601,00 грн., із нарахованим повним зносом;
2.1.7. Монітор, 2000 року випуску, інвентарний номер 10480049,
балансовою вартістю 2908,00 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

