
ПРОТОКОЛ № 36 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
30 жовтня 2018 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Грижук 
В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.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; 
Кіндрат В.Р. – заступник директора департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Прінько С.І. – директор ОКУ "Навчально-методичний центр якості освіти та 
координації господарської діяльності навчальних закладів області"; 
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: Кіндрат В.Р. 
 
2. Про розгляд заяви директора ОКУ "Навчально-методичний центр 

якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів 
області" Прінько Світлани Іванівни від 12.09.2018 щодо продовження трудових 
відносин на новий термін. 

Інформує: Прінько С.І. 

 



3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки".  

Інформує: Федорук А.І. 
 
У зв’язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря комісії 

Гливко А.Г. головою комісії Годнюк Л.О. було запропоновано обрати 
секретарем комісії даного засідання Волошенюк М.В. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
І. Слухали: 

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

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 "Навчально-методичний центр якості 
освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області" 
Прінько Світлани Іванівни від 12.09.2018 щодо продовження трудових 
відносин на новий термін. 
Виступили: Годнюк Л.О. 

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 5 (п’ять) років. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про затвердження Регіональної програми розвитку КП 



"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" 
на 2019-2021 роки". 
Виступили: Федорук А.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                              М.Волошенюк 
 



 

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 
 
30 жовтня 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 
 
30 жовтня 2018 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора ОКУ 
"Навчально-методичний центр якості 
освіти та координації господарської 
діяльності навчальних закладів 
області" Прінько С.І. щодо 
продовження трудових відносин на 
новий термін  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора ОКУ "Навчально-

методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності 
навчальних закладів області" Прінько Світлани Іванівни від 12.09.2018р. 
щодо продовження з нею трудових відносин шляхом укладання контракту на 
новий строк, подання обласної державної адміністрації щодо продовження з 
нею трудових відносин шляхом укладання контракту на новий строк від 
14.09.2017р. № 7/2042 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 комунальної установи "Навчально-методичний 
центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних 
закладів області" Прінько Світланою Іванівною шляхом укладання нового 
контракту на строк 5 (п’ять) 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 
 
30 жовтня 2018 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
"Про затвердження Регіональної 
програми розвитку КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" 
на 2019-2021 роки" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної 
програми розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення "Про затвердження Регіональної програми 
розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад" на 2019-2021 роки" для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
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