
ПРОТОКОЛ № 41 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
17 травня 2019 року                                                      м. Чернівці 
343 кабінет, 14:00 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру 
М.І., Грижук В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Гливко А.Г., Семенюк І.В., Фрей 
П.П. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – начальник 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. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради; 
Ісопенко І.Ю. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Костащук І.І. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання; 
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Танасійчук О.Т. – директор КЗ "Оршівський дитячий будинок санаторного 
типу"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна". 
 

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". 

 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про розгляд  результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора КЗ "Оршівський дитячий будинок санаторного типу". 

Інформує: Герман М. І., Танасійчук О.Т. 

 
2. Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 03.05.2019 №01.41/13-850 щодо дострокового розірвання трудового 
договору (контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої 
школи-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. та результатів 
тимчасової депутатської комісії від 14.05.2019 щодо перевірки зазначеного 
закладу. 

Інформує: Герман М. І., Костащук І.І., Ісопенко І.Ю., Періус Н.В., 
Семанюк М.К. 

 
3. Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 17-
ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17". 

Інформує: Герман М. І. 

 
4. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". 

Інформує: Лесюк Ю.М., Герман М. І. 

 
5. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний 
центр". 

Інформує: Лесюк Ю.М., Герман М. І. 

 
6. Про розгляд звернень КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер від 10.05.2019 №343 та ОКП "Центр комунального 
майна" від 02.05.2019 №231 щодо вирішення окремих питань. спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 



Інформує: Герман М. І., Чернушка С.І., Ванзуряк О.К. 

 
7. Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін 

до договору позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. 
Текстильників,1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

 
8. Про розгляд клопотання Чернівецької обласної ради профспілок 

щодо надання дозволу на укладання договорів позички з управлінням 
держпраці у Чернівецькій області та службою у справах дітей обласної 
державної адміністрації. 

Інформує: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

 
9. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 

щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В. 

 
10. Про розгляд звернення комунального закладу "Чернівецька 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4" від 17.05.2019 №200 щодо 
надання дозволу на відчуження транспортного засобу в установленому 
порядку. 

Інформує: Герман М.І. 
 

 
 
І. Слухали: 

Про розгляд  результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора КЗ "Оршівський дитячий будинок санаторного типу". 
Виступили: Герман М. І., Танасійчук О.Т. 

Вирішили:  

Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу"Оршівський 
дитячий будинок санаторного типу" визнано Танасійчук Ольгу Тарасівну та 
внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 



ІI. Слухали: 
Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації від 

03.05.2019 №01.41/13-850 щодо дострокового розірвання трудового договору 
(контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат 
II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. та результатів тимчасової 
депутатської комісії від 14.05.2019 щодо перевірки зазначеного закладу. 
Виступили: Герман М. І., Костащук І.І., Ісопенко І.Ю., Періус Н.В., Семанюк 
М.К., Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Грижук В.І., Левко В.В., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Подання Чернівецької обласної державної адміністрації від 
03.05.2019 №01.41/13-850 щодо дострокового розірвання трудового договору 
(контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат 
II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. взяти до відома. 

2. За результатами перевірки тимчасової депутатської комісії від 
14.05.2019 комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату II-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей", вважати недоцільним розірвання трудового договору 
(контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат 
II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей" Семанюк Мариною Костянтинівною. 

3. Рекомендувати директору комунальної обласної спеціалізованої 
школи-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. вжити заходи 
щодо створення комфортного морально-психологічної атмосфери в колективі 
та недопущення в подальшому конфліктних ситуацій що негативно впливає на 
навчально-виховний процес установи. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення "Про внесення змін до Регіональної 

програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 17-
ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 17-



ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Герман М. І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" для розгляду на сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Герман М. І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 
 



VІ. Слухали: 
Про розгляд звернень КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер від 10.05.2019 №343 та ОКП "Центр комунального 
майна" від 02.05.2019 №231 щодо вирішення окремих питань. спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Герман М. І., Чернушка С.І., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити припинення права постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях, площею 0,1672га 
(кадастровий номер 7310136300:16:001:1131), цільове призначення земельної 
ділянки – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (код 03.03), за комунальною медичною 
установою "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" та 
передати її в постійне користування комунальному закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", та 
погодити надання дозволу комунальному закладу "Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" на складання 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за 
адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях, площею 0,1672га (кадастровий 
номер 7310136300:16:001:1131) для дослідних і навчальних цілей (код 01.09). 

2. Погодити припинення права постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Челябінська, 2 в м. Чернівцях, площею 0,9494га, 
(кадастровий номер 7310136300:17:003:1077), цільове призначення земельної 
ділянки – для дослідних і навчальних цілей (код 01.09), за комунальним 
закладом "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" та передати її в постійне користування обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального майна", та погодити надання 
дозволу обласному комунальному підприємству "Центр комунального майна" 
на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки за адресою: вул. Челябінська, 2 в м. Чернівцях, площею 
0,9494га (кадастровий номер 7310136300:17:003:1077) для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 02.03). 

3. Погодити передачу нерухомого майна, яке знаходиться на 
земельній ділянці за адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях з балансу 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" на баланс комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", а саме: 
літ."А" - 84,4 кв.м., літ."Б" - 109,5 кв.м., літ."В" - 206,4 кв.м., літ."Г", літ."Д", 
літ."Е", літ."И". 

4. Внести відповідний проект рішення із питань зазначених в пунктах 
1-3 даного висновку для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін до 

договору позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. 
Текстильників,1 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити внесення змін до договору позички нерухомого майна між 
Чернівецькою обласною радою та ОКП ʺБуковина-Фармʺ від 10.12.2009 за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, а саме: 

− виключити з договору позички приміщення гаражів літ Ж площею 
129 кв.м. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд клопотання Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на укладання договорів позички з управлінням держпраці у 
Чернівецькій області та службою у справах дітей обласної державної 
адміністрації. 
Виступили: Бардюк І.В., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 
позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях на строк 2 роки і 11 місяців для розміщення 
структурних підрозділів: 

1.1. Управління держпраці у Чернівецькій області площею 84 кв.м.; 
1.2. Служби у справах дітей обласної державної адміністрації площею 

93,9 кв.м. 
2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 

обласної ради. 
 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях. 



Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення четвертого поверху) будівлі літ А площею 18 кв.м. за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

2. Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести 
відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 
майна". 

3. Визначити фіксовані умови оренди: 
3.1. Використання майна для розміщення аптечного пункту; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

інший 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 за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 
році, зазначеним нерухомим майном. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення комунального закладу "Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №4" від 17.05.2019 №200 щодо надання 
дозволу на відчуження транспортного засобу в установленому порядку. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу 
на відчуження в установленому порядку з балансу комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4", автомобіля 
УАЗ469Б, 1984 року випуску, реєстраційний номер 00298МР, номер шасі 
575071, номер кузова 1383, інвентарний номер 101510004, балансовою вартістю 
4587,42 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 



сіл, селищ, міст області Годнюк Л.О. при розгляді на сесії обласної ради 
проекту рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області" доповнити його пунктом 3 
наступного змісту: 

"3. Надати дозвіл на відчуження в установленому порядку з балансу 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№4" автомобіля УАЗ469Б, 1984 року випуску, реєстраційний номер 00298МР, 
номер шасі 575071, номер кузова 1383, інвентарний номер 101510004, 
балансовою вартістю 4587,42 грн., із нарахованим повним зносом." 

Відповідно пункти 3, 4, 5, 6 зазначеного проекту рішення вважати 
пунктами 4, 5, 6, 7. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
Рішення прийнято. 

 
 
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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
КЗ "Оршівський дитячий будинок 
санаторного типу" 

 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"', статтею 26 Закону України "Про загальну 
середню освіту", відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради затвердженого рішенням  28-ї сесії обласної ради 
VІІ скликання від 18.12.2018р. № 204-28/18, розглянувши та обговоривши 
результати конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 
"Оршівський дитячий будинок санаторного типу", згідно якого переможцем 
конкурсу визнано Танасійчук Ольгу Тарасівну, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу"Оршівський 
дитячий будинок санаторного типу" визнано Танасійчук Ольгу Тарасівну та 
внести відповідний проект рішення на розгляд 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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд подання Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 03.05.2019 №01.41/13-
850 щодо дострокового розірвання трудового 
договору (контракту) з директором комунальної 
обласної спеціалізованої школи-інтернат II-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів "Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей" Семанюк М.К. та 
результатів перевірки тимчасової депутатської 
комісії від 14.05.2019 зазначеного закладу 

 

 
Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 03.05.2019 №01.41/13-850 щодо дострокового розірвання 
трудового договору (контракту) укладеного між директором Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації Палійчук О.М. та директором 
комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат II-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей" Семанюк М.К. за неналежне виконання службових 
обов'язків, враховуючи результати перевірки тимчасової депутатської комісії 
від 14.05.2019 зазначеного закладу та у відповідності до абзацу 2 пункту 4.4. 
Положення про порядок призначення та 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: 

1. Подання Чернівецької обласної державної адміністрації від 
03.05.2019 №01.41/13-850 щодо дострокового розірвання трудового договору 
(контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої школи-



інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. взяти до 
відома. 

2. За результатами перевірки тимчасової депутатської комісії від 
14.05.2019 комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату II-III 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний 
ліцей для обдарованих дітей", вважати недоцільним розірвання трудового 
договору (контракту) з директором комунальної обласної спеціалізованої 
школи-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк Мариною 
Костянтинівною. 

3. Рекомендувати директору комунальної обласної спеціалізованої 
школи-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" Семанюк М.К. вжити 
заходи щодо створення комфортного морально-психологічної атмосфери в 
колективі та недопущення в подальшому конфліктних ситуацій що негативно 
впливає на навчально-виховний процес установи. 
 
 
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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми із 
забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних 
громад на 2018-2020 роки, затвердженої 
рішенням 17-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 14.11.2017 №197-17/17" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про внесення змін до 

Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 
№197-17/17", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17" 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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" 
в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення "Про 
реорганізацію шляхом перетворення 
Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" 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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернень КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер 
від 10.05.2019 №343 та ОКП "Центр 
комунального майна" від 02.05.2019 №231 
щодо вирішення окремих питань. спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Чернівецький обласний 

шкірно-венерологічний диспансер від 10.05.2019 №343 та звернення ОКП 
"Центр комунального майна" від 02.05.2019 №231 щодо вирішення окремих 
питань. спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити припинення права постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях, площею 0,1672га 
(кадастровий номер 7310136300:16:001:1131), цільове призначення земельної 
ділянки – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги (код 03.03), за комунальною медичною 
установою "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" та 
передати її в постійне користування комунальному закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", та 
погодити надання дозволу комунальному закладу "Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" на складання 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
за адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях, площею 0,1672га 
(кадастровий номер 7310136300:16:001:1131) для дослідних і навчальних 
цілей (код 01.09). 

2. Погодити припинення права постійного користування земельною 
ділянкою за адресою: вул. Челябінська, 2 в м. Чернівцях, площею 0,9494га, 
(кадастровий номер 7310136300:17:003:1077), цільове призначення земельної 



ділянки – для дослідних і навчальних цілей (код 01.09), за комунальним 
закладом "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" та передати її в постійне користування обласному 
комунальному підприємству "Центр комунального майна", та погодити 
надання дозволу обласному комунальному підприємству "Центр 
комунального майна" на складання проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Челябінська, 2 в м. 
Чернівцях, площею 0,9494га (кадастровий номер 7310136300:17:003:1077) 
для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
(код 02.03). 

3. Погодити передачу нерухомого майна, яке знаходиться на 
земельній ділянці за адресою: вул. Вашківська, 6-А в м. Чернівцях з балансу 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" на баланс комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді", а 
саме: літ."А" - 84,4 кв.м., літ."Б" - 109,5 кв.м., літ."В" - 206,4 кв.м., літ."Г", 
літ."Д", літ."Е", літ."И". 

4. Внести відповідний проект рішення із питань зазначених в 
пунктах 1-3 даного висновку 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 
17 травня 2019 р.                       м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП ʺБуковина-
Фармʺ щодо внесення змін до договору 
позички нерухомого майна від 10.12.2009 
за адресою: пров. Текстильників, 1 в     
м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКП ʺБуковина-Фармʺ щодо внесення змін до 

договору позички нерухомого майна між Чернівецькою обласною радою та ОКП 
ʺБуковина-Фармʺ від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. 
Чернівцях в частині зменшення площ користування, враховуючи погодження 
балансоутримувача – ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити внесення змін до договору позички нерухомого майна між 
Чернівецькою обласною радою та ОКП ʺБуковина-Фармʺ від 10.12.2009 за 
адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, а саме: 

− виключити з договору позички приміщення гаражів літ Ж площею 
129 кв.м. 

2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд 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 
17 квітня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання Чернівецької 
обласної ради профспілок щодо надання 
дозволу на укладання договорів позички з 
управлінням держпраці у Чернівецькій 
області та службою у справах дітей 
обласної державної адміністрації 

 
Розглянувши клопотання Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на укладання договорів позички нерухомого майна за адресою: 
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях з управлінням держпраці у Чернівецькій 
області та службою у справах дітей обласної державної адміністрації, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 
позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях на строк 2 роки і 11 місяців для розміщення 
структурних підрозділів: 

1.1. Управління держпраці у Чернівецькій області площею 84 кв.м.; 
1.2. Служби у справах дітей обласної державної адміністрації площею 

93,9 кв.м. 
2. Внести проект рішення із зазначеного питання на розгляд 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 
17 травня 2019               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ ʺЛікарня 
швидкої медичної допомогиʺ щодо 
передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення ОКУ ʺЛікарня швидкої медичної допомогиʺ (від 
07.05.2019 №737) щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях 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 четвертого поверху) будівлі літ А площею 18 кв.м. за адресою: вул. 
Фастівська, 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 для розміщення аптечного пункту; 
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує інший 

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 за 1 кв.м. 

5. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2019 році, 
зазначеним нерухомим майном. 
 
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 
 
17 травня 2019 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунального 
закладу "Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №4" від 
17.05.2019 №200 щодо надання дозволу на 
відчуження транспортного засобу в 
установленому порядку 

 

 
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 звернення 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №4" від 17.05.2019 №200 щодо надання дозволу на відчуження 
транспортного засобу, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання 
дозволу на відчуження в установленому порядку з балансу комунального 
закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4", 
автомобіля УАЗ469Б, 1984 року випуску, реєстраційний номер 00298МР, 
номер шасі 575071, номер кузова 1383, інвентарний номер 101510004, 
балансовою вартістю 4587,42 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Годнюк Л.О. при розгляді на сесії обласної 
ради проекту рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" доповнити його 
пунктом 3 наступного змісту: 



"3. Надати дозвіл на відчуження в установленому порядку з балансу 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №4" автомобіля УАЗ469Б, 1984 року випуску, реєстраційний номер 
00298МР, номер шасі 575071, номер кузова 1383, інвентарний номер 
101510004, балансовою вартістю 4587,42 грн., із нарахованим повним 
зносом." 

Відповідно пункти 3, 4, 5, 6 зазначеного проекту рішення вважати 
пунктами 4, 5, 6, 7. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
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