
ПРОТОКОЛ № 32 
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
23 травня 2018 року                                                      м. Чернівці 
Каб. 343 год. 10:30 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Грижук В.І., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко 
А.Г., Левко В.В., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – заступник начальника 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. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Дякова А.А. – директор Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Савкін В.В. – директор Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Єленєв В.В. – директор ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф"; 
Костащук В.О. – в.о. директора Чорторийського психоневрологічного будинку-
інтернату; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік". 



Інформує: Дякова А.А. 
 
2. Про розгляд заяви директора ОКУ "Чернівецький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Єленєва В.В. щодо 
продовження трудових відносин на новий термін. 

Інформує: Андрієць О.А., Єленєв В.В. 
 
3. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора Чорторийського психоневрологічного будинку інтернату. 
Інформує: Палій В.М., Савкін В.В., Костащук В.О. 
 
4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування 
КМУ "Чернівецький обласний кардіологічний диспансер". 

Інформує: Андрієць О.А. 
 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку КП "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки". 

Інформує: Федорук А.І.  
 
6. Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання 

дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2. 

Інформує: Герман М.І., Чернушка С.І. 
 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік". 
Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 



ІI. Слухали: 
Про розгляд заяви директора ОКУ "Чернівецький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Єленєва В.В. щодо 
продовження трудових відносин на новий термін. 
Виступили: Андрієць О.А., Єленєв В.В., Грижук В.І., Ткачук В.В., Палій В.М. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 
Єленєвим Володимиром Володимировичем шляхом укладання нового 
контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора Чорторийського психоневрологічного будинку інтернату. 
Виступили: Палій В.М., Савкін В.В., Костащук В.О. 

Вирішили:  

У відповідності до пункту 6.8. додатку 1 до Порядку призначення та 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та 
результатів засідання конкурсної комісії від 04.05.2018р. внести на розгляд сесії 
обласної ради проект рішення обласної ради щодо призначення Костащука 
Вадима Олеговича на посаду директора Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про перейменування КМУ "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер". 
Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування КМУ 



"Чернівецький обласний кардіологічний диспансер" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до Регіональної 
програми підтримки та розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки". 
Виступили: Федорук А.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку КП "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад" на 2016-2018 роки" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання дозволу 

на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою за 
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Білек О.В. 

Вирішили:  

Членом комісії Білек О.В. була внесена пропозиція зняти з розгляду 
порядку денного питання "Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 
щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2" та створити 
робочу групу з вивчення даного питання. 

Результат голосування: 3 – "за", 2 – "утримались", 2 – "не голосували". 
Рішення не прийнято. 
 
Головою комісії Годнюк Л.О. була внесена пропозиція: 
1. Погодити надання дозволу керівнику комунальної медичної 

установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на укладання з ПП 
Чоботар постійного платного договору сервітуту на користування земельною 



ділянкою площею 0,5800 га, кадастровий номер 7310136300:08:001:0195, за 
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2 для проходу, проїзду та цілей 
визначених статтею 99 Земельного кодексу України. 

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

 

Результат голосування: 4 – "за", 3 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
23 травня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2018 рік" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
23 травня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора ОКУ 
"Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" Єленєва В.В. 
щодо продовження трудових відносин 
на новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної комунальної 

установи "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" Єленєва Володимира Володимировича від 28.02.2018р. 
щодо продовження з ним трудових відносин шляхом укладання контракту на 
новий строк та керуючись пунктом 2.4.1 Положення про порядок 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області, затвердженим рішенням ХV сесії обласної ради 
VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 
Єленєвим Володимиром Володимировичем шляхом укладання нового 
контракту на строк 5 років. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
23 травня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату   

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол засідання конкурсної комісії з 

питань конкурсного добору на заміщення посади директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-інтернату від 04.05.2018р., згідно якого 
переможцем конкурсу оголошено Костащука Вадима Олеговича, керуючись 
Положенням про порядок призначення та звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХV 
сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 164-15/17, пунктом 20 
частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

У відповідності до пункту 6.8. додатку 1 до Порядку призначення та 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та 
результатів засідання конкурсної комісії від 04.05.2018р. внести на розгляд 
сесії обласної ради проект рішення обласної ради щодо призначення 
Костащука Вадима Олеговича на посаду директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
23 травня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
перейменування КМУ "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
перейменування КМУ "Чернівецький обласний кардіологічний диспансер", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування 
КМУ "Чернівецький обласний кардіологічний диспансер" для розгляду на 
сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

У К Р А Ї Н А 

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

сіл, селищ, міст області 
 
23 травня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
внесення змін до Регіональної програми 
підтримки та розвитку КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2016-2018 
роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення 
змін до Регіональної програми підтримки та розвитку КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2016-
2018 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки та розвитку КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2016-
2018 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
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 

 
23 травня 2018 року                                                      м. Чернівці 
Каб. 343 год. 10:30 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Грижук В.І., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко 
А.Г., Левко В.В., Семенюк І.В. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – заступник начальника 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. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 щодо надання дозволу 

на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою за 
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2. 
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І., Білек О.В. 

Вирішили:  

Членом комісії Білек О.В. була внесена пропозиція зняти з розгляду 
порядку денного питання "Про розгляд звернення ПП Чоботар від 10.05.2018 
щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2" та створити 
робочу групу з вивчення даного питання. 

Результат голосування: 3 – "за", 2 – "утримались", 2 – "не голосували". 
Рішення не прийнято. 
 



Головою комісії Годнюк Л.О. була внесена пропозиція: 
1. Погодити надання дозволу керівнику комунальної медичної 

установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на укладання з ПП 
Чоботар постійного платного договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою площею 0,5800 га, кадастровий номер 7310136300:08:001:0195, за 
адресою: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2 для проходу, проїзду та цілей 
визначених статтею 99 Земельного кодексу України. 

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

 

Результат голосування: 4 – "за", 3 – "утримались". 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
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