
У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, агропромислового розвитку 
_______________ та земельних відносин_______________

ПРОТОКОЛ № 5
29 червня 2021 року м. Чернівці

Присутні:
члени комісії: Василь ГОНЧАР, Борис КОЛІСНИК, Ярослав TTTFJTTYP 

Запрошені: Анжела ДЯКОВА

Головує: Василь ГОНЧАР -  голова постійної комісії обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
будівництво об’єкта «Реконструкція спортивних майданчиків 
багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в 
м. Чернівці з добудовою палацу водних видів спорту».

Інформує: Василь ГОНЧАР

2. Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної Ради України щодо 
ухвалення пакету законопроектів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 
4575».

Інформує: Василь ГОНЧАР

3. Про розгляд проекту рішення «Про надання погоджувальних 
дозволів обласним комунальним некомерційним підприємствам охорони 
здоров’я».

Інформує: Василь ГОНЧАР

4. Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України 
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів



України щодо необхідності призупинення введення в дію Закону України 
№552-ІХ.

Інформує: Василь ГОНЧАР

5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік».

Інформує: Анжела ДЯКОВА

6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 36-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія».

Інформує: Василь ГОНЧАР

1. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на будівництво 

об’єкта «Реконструкція спортивних майданчиків багатопрофільного ліцею 
для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в м. Чернівці з добудовою 
палацу водних видів спорту».

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання дозволу на 
будівництво об’єкта «Реконструкція спортивних майданчиків 
багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в 
м. Чернівці з добудовою палацу водних видів спорту» для розгляду на сесії 
обласної ради.

Голосували: За — 3, проти — 0, утрималися —  0.

2. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VIII скликання до Верховної Ради України щодо ухвалення 
пакету законопроектів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575».

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання дозволу на 
будівництво об’єкта «Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VIII скликання до Верховної Ради України щодо ухвалення пакету 
законопроектів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575» для розгляду 
на сесії обласної ради.

Голосували: За — 3, проти -  0, утрималися -  0.



3. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про надання погоджувальних дозволів 

обласним комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я».

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:

Рекомендувати внесений проект «Про надання погоджувальних дозволів 
обласним комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я» 
для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За — 3, проти -  0, утрималися — 0.

4. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VIII скликання до Президента України Володимира 
ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо необхідності призупинення введення в дію Закону України №552-ІХ.

Виступили: Василь ГОНЧАР
Вирішили:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України 
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності призупинення введення в дію Закону України 
№552-ІХ» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися —  0.

5. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною

адміністрацією проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік».

Виступили: Анжела ДЯКОВА, Василь ГОНЧАР
Вирішили:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.

6. Слухали:
Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 36-ї сесії 

обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія».

Виступили: Василь ГОНЧАР



Вирішили:

1. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про 
ліквідацію протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО 
«Фтизіатрія» а саме: в пункті 1.4. після слів вул. Штефана чел Маре, 173, 
прописати без зміни цільового призначення.

2. Рекомендувати внесений проект рішення «Про внесення змін до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 
«Про ліквідацію протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО 
«Фтизіатрія» зі змінами до розгляду на сесії обласної ради.

Голосували: За -  3, проти -  0, утрималися -  0.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР

Секретар постійної комісії Борис КОЛІСНИК



Г У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

* висновок
..V- - .. . ■ V; • . • " . ’-у. V/ :я

Про розгляд проекту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до 
Президента України Володимира 
ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України 
щодо необхідності призупинення 
введення в дію Закону України №552-ІХ»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України 
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності призупинення введення в дію Закону України 
№552-ІХ», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України 
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності призупинення введення в дію Закону України 
№552-ІХ» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення 36-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 
04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію 
протитуберкульозного санаторію
«Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про внесення змін ДО 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 
«Про ліквідацію протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО 
«Фтизіатрія», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про 
ліквідацію протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО 
«Фтизіатрія» а саме: в пункті 1.4. після слів вул. Штефана чел Маре, 173, 
прописати без зміни цільового призначення.

2. Рекомендувати внесений проект рішення «Про внесення змін до 
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 
«Про ліквідацію протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО 
«Фтизіатрія» зі змінами до розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

ВИСНОВОК

Про розгляд проекту рішення «Про 
надання дозволу на будівництво об’єкта 
«Реконструкція спортивних
майданчиків багатопрофільного ліцею 
для обдарованих дітей по вул.
Винниченка, 119 в м. Чернівці з 
добудовою палацу водних видів спорту»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про надання дозволу на 
будівництво об’єкта «Реконструкція спортивних майданчиків
багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в м. 
Чернівці з добудовою палацу водних видів спорту», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання дозволу на 
будівництво об’єкта «Реконструкція спортивних майданчиків
багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в 
м. Чернівці з добудовою палацу водних видів спорту» для розгляду на сесії 
обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд проекту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VIII скликання до 
Верховної Ради України щодо
ухвалення пакету законопроектів малої 
приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575»

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної Ради України щодо 
ухвалення пакету законопроектів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 
4575», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної Ради України щодо 
ухвалення пакету законопроектів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 
4575» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

29 червня 2021 р. м. Чернівці

висновок
Про розгляд проекту рішення «Про 
надання погоджувальних дозволів 
обласним комунальним некомерційним 
підприємствам охорони здоров’я»

Розглянувши та обговоривши проект рішення ««Про надання 
погоджувальних дозволів обласним комунальним некомерційним 
підприємствам охорони здоров’я», постійна комісія

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати внесений проект рішення «Про надання погоджувальних 
дозволів обласним комунальним некомерційним підприємствам охорони 
здоров’я» для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії Василь ГОНЧАР


