
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
25 червня 2021 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., 
Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., 
Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., 
Ткачук В.В., Тимінська М.С. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Грижук В.І., Семенюк І.В., 
Чорний О.В. 
 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів – начальник 
бюджетного управління Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Єленєв В.В. – в.о. генерального директора обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф"; 
Плешко П.Д. – в.о. директора комунального закладу "Чернівецький обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді"; 
Біволаріу В.М. – в.о. головного лікаря обласної комунальної медичної установи 
"Центр медико-соціальної експертизи"; 
Панько Д.А. – переможець конкурсу на посаду директора комунального 
закладу "Чернівецька обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард"; 
Головченко Л.Ю. – в.о. директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді"; 



Харина М.Я. – директор Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату; 
Богатирець О.В. – начальник комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області"; 
Зинич Ю.С. – директор Черешського психоневрологічного будинку-інтернату; 
Федорук А.І. – директор ОКП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад"; 
Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Полатійчук В.П. – т.в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни"; 
Пуздряк А.В. – депутат Чернівецької обласної ради VIII скликання; 
Козьма Г.Ф. – директор Чернівецької обласної організації української спілки 
ветеранів Афганістану; 
Представники трудового колективу ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни"; 
Левицька А.П. – генеральний директор ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня"; 
Дячук Ю.В, – головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна"; 
Бараник О.А. – представник "ЙОКІ ГРУП"; 
Марчак Ю.М. – директор-художній керівник КП "Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської"; 
Антохов А.В. – директор ТОВ НКВ "Камея"; 
Цинтар С.А. – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня"; 
Шиба О.М. – начальник юридичного управління Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення "Про призначення ЄЛЕНЄВА 

Володимира Володимировича на посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Єленєв Володимир Володимирович – в.о. генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф". 
 
2. Про розгляд проєкту рішення "Про призначення ПЛЕШКА Петра 

Денисовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Плешко Петро Денисович – в.о. директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді". 
 



3. Про розгляд проєкту рішення "Про призначення БІВОЛАРІУ 
Вікторії Миколаївни на посаду головного лікаря обласної комунальної 
медичної установи "Центр медико-соціальної експертизи". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Біволаріу Вікторія Миколаївна – в.о. головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Центр медико-соціальної експертизи". 

 
4. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецька обласна дитяча-юнацька 
спортивна школа "Авангард". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Панько Дмитро Анатолійович – переможець конкурсу на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецька обласна дитяча-юнацька спортивна школа 
"Авангард". 
 
5. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчої учнівської молоді". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Головченко Людмила Юріївна – в.о. директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді" 
6. Про розгляд заяви директора Нижньо-Станівецького 

психоневрологічного будинку-інтернату Харини Миколи Ярославовича від 
27.05.2021 щодо продовження трудових відносин. 

Інформує: Харина Микола Ярославович. 
 
7. Про розгляд заяви начальника комунальної установи "Група 

моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального 
захисту населення області" Богатирець Оксани Вікторівни від 17.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Богатирець Оксана Вікторівна. 
 
8. Про розгляд заяви директора Черешського психоневрологічного 

будинку-інтернату Зинича Юрія Сильвестровича від 14.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Зинич Юрій Сильвестрович. 
 
9. Про розгляд заяви директора ОКП "Дирекція з обслуговування 

майна спільної власності територіальних громад" Федорука Анатолія Івановича  
від 06.05.2021 щодо продовження трудових відносин. 

Інформує: Федорук Анатолій Іванович – директор ОКП "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад". 

 
10. Про розгляд подання Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 18.05.2019 №01.42/18-868 щодо притягнення в.о. генерального директора 
ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" Кожухаря Василя 
Михайловича до дисциплінарної відповідальності. 

Інформує: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Полатійчук Віталій Петрович – т.в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни"; 



Пуздряк Андрій Васильович – депутат Чернівецької обласної ради VIII скликання; 
 

11. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" від 28.05.2021 №331 щодо надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки площею 1500 кв.м. за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Левицька Анжела Петрівна – генеральний директор ОКНП "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня". 
 
12. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

Інформує: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

 
13. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про перейменування КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров'я Чернівецької обласної ради" в 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної 
ради та внесення змін до його статуту". 

Інформує: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

 
14. Про розгляд звернення Телешецької Т.Д. щодо надання дозволу на 

приватизацію двокімнатної квартири за адресою: вул. Головна, 29 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
Ванзуряк Олександр Костянтинович – директор ОКП "Центр комунального майна". 
 
15. Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 18.05.2021 №01.48/18-863 щодо створення позашкільного 
оздоровчого закладу на базі комунального закладу "Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат".  

Інформує: Дячук Юлія Вікторівна – головний спеціаліст Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 
16. Про розгляд звернення Новоселицького медичного фахового 

коледжу від 22.04.2021 №132 щодо надання дозволу на встановлення 
Меморіальної дошки в приміщенні навчального закладу на честь вшанування 
пам'яті загиблого учасника АТО Доника Максима Вікторовича. 

Інформує: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 
 
17. Про розгляд звернення громадських організацій від 25.02.2021 

щодо створення першого бізнес Хабу в Чернівцях. 
Інформує: представники громадських організацій. 
 



18. Про розгляд звернення Сокирянської міської ради від 19.04.2021 
№03-10/801 щодо впорядкування території рятувальної станції за адресою: 
Чернівецька обл., Дністровський  р-н., с. Ожеве, вул. Головна 1-В. 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 
 
19. Про розгляд звернення ТОВ "ЙОКІ ГРУП" щодо надання дозволу на 

проведення робіт з благоустрою та встановлення літнього торгового майданчика 
площею 140 кв.м. за адресою: площа Театральна, 4 в м. Чернівцях. 

Інформує: представник ТОВ "ЙОКІ ГРУП"; 
Марчак Юрій Михайлович – директор-художній керівник КП "Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської". 
 

20. Про розгляд звернення ТОВ НВК "Камея" щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 
0,0056 га за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для розміщення 
мобільного магнітно-резонансного томографа. 

Інформує: Антохов А.В. – директор ТОВ НВК "Камея"; 
Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня". 
 
21. Про розгляд колективного звернення працівників ОКНП 

"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 13.05.2021 Кол-68 щодо 
створення на базі лікарні спеціального закладу з надання психіатричної 
допомоги. 

Інформує: Представники колективу; 
Левицька Анжела Петрівна – генеральний директор ОКНП "Чернівецька обласна 

психіатрична лікарня". 
 

22. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. 
Головна, 137 у м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 
 

23. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про надання згоди на передачу в оренду без 
проведення аукціону частини нежитлових приміщень в адміністративній будівлі 
за адресою: вул. М.Грушевського, 1, м. Чернівці". 

Інформує: Шиба Олександр Миколайович – начальник юридичного управління 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Федорук Анатолій Іванович – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 

 



24. Про розгляд звернення орендаря ФОП Палагнюка Т.В. щодо 
звільнення від сплати орендної плати до завершення реконструкції 
приймального відділення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня".  

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
25. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний 

стоматологічний центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
проспект Незалежності, 123 у м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
26. Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний 

наркологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Миколаївська, 30-А та Федьковича, 29 у м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
27. Про розгляд звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій 

ʺБрусниця" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: с. Брусниця 
Чернівецького району. 

Інформує: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - начальник 
відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

 
28. Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК 

ОСНОВАʺ щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва ʺЦентру 
сучасної медициниʺ з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Представник "РБК ОСНОВА"; 
Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня". 
 

29. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік". 

Інформує: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора Департаменту 
фінансів – начальник бюджетного управління Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

 
Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 1 – "не 

голосував". 

Порядок денний затверджено. 



 
 
І. Слухали: 

Про розгляд проєкту рішення "Про призначення ЄЛЕНЄВА Володимира 
Володимировича на посаду генерального директора обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Єленєв Володимир Володимирович – в.о. генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення ЄЛЕНЄВА Володимира 
Володимировича на посаду генерального директора обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проєкту рішення "Про призначення ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Плешко Петро Денисович – в.о. директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді". 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
 
 



ІII. Слухали: 
Про розгляд проєкту рішення "Про призначення БІВОЛАРІУ Вікторії 

Миколаївни на посаду головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Центр медико-соціальної експертизи". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Біволаріу Вікторія Миколаївна – в.о. головного лікаря обласної комунальної 
медичної установи "Центр медико-соціальної експертизи". 

Вирішили:  

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення БІВОЛАРІУ Вікторії 
Миколаївни на посаду головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Центр медико-соціальної експертизи" для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

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

директора комунального закладу "Чернівецька обласна дитяча-юнацька 
спортивна школа "Авангард". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Панько Дмитро Анатолійович – переможець конкурсу на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецька обласна дитяча-юнацька спортивна школа 
"Авангард". 

Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард" визнано Панька Дмитра 
Анатолійовича. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради 
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Панька Дмитра 
Анатолійовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард", як переможця 
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
 
 



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

директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчої учнівської молоді". 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Головченко Людмила Юріївна – в.о. директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської 
молоді". 

Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді" визнано 
Головченко Людмилу Юріївну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради 
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Головченко Людмилу 
Юріївну на посаду директора комунального закладу "Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді", як переможця 
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років. 
 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд заяви директора Нижньо-Станівецького психоневрологічного 

будинку-інтернату Харини Миколи Ярославовича від 27.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин 
Виступили: Харина Микола Ярославович. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з директором Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату Хариною Миколою Ярославовичем шляхом укладання контракту 
строком на 5 років. 

Результат голосування: 12 – "за", 0 – "проти", 1– "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви начальника комунальної установи "Група моніторингу, 

господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 



населення області" Богатирець Оксани Вікторівни від 17.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин. 
Виступили: Богатирець Оксана Вікторівна. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з начальником комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області" Богатирець Оксаною Вікторівною шляхом укладання 
контракту строком на 5 років. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про розгляд заяви директора Черешського психоневрологічного будинку-

інтернату Зинича Юрія Сильвестровича від 14.05.2021 щодо продовження 
трудових відносин. 
Виступили: Зинич Юрій Сильвестрович. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з директором Черешського психоневрологічного будинку-інтернату 
Зиничем Юрієм Сильвестровичем шляхом укладання контракту строком на 5 
років. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

IX. Слухали: 
Про розгляд заяви директора ОКП "Дирекція з обслуговування майна 

спільної власності територіальних громад" Федорука Анатолія Івановича  від 
06.05.2021 щодо продовження трудових відносин. 
Виступили: Федорук Анатолій Іванович. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з директором КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" Федоруком Анатолієм Івановичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався". 
Рішення прийнято. 



 

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

18.05.2019 №01.42/18-868 щодо притягнення в.о. генерального директора 
ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" Кожухаря Василя 
Михайловича до дисциплінарної відповідальності. 

Виступили: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Полатійчук Віталій Петрович – т.в.о. генерального директора ОКНП 
"Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни"; 
Пуздряк Андрій Васильович – депутат Чернівецької обласної ради VIII 
скликання; 
Козьма Г.Ф. – директор Чернівецької обласної організації української 
спілки ветеранів Афганістану; 
Представники трудового колективу ОКНП "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни". 

 
Кожухар В.М. – на засідання комісії не з'явився, у телефонній розмові 

повідомив, що він на лікарняному. 
Вирішили:  

1. Погодити висновки роботи робочої групи ОКНП «Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни», згідно яких встановлені порушення і 
факти неналежного виконання службових обов’язків керівником  обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» Кожухарем  Василем Михайловичем. 

2. Рекомендувати голові обласної ради, у зв’язку з встановленими 
грубими порушеннями трудової дисципліни під час виконання обов’язків 
генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» у різних сферах 
господарювання, веденні бухгалтерського обліку, нарахуваннях, виплатах та 
преміюваннях, неналежним керування роботою підприємства, застосувати до 
Василя Михайловича КОЖУХАРЯ стягнення у вигляді звільнення згідно п.2 ст. 
147 Кодексу законів про працю України, розірвати трудові відносини та 
звільнити Василя Михайловича КОЖУХАРЯ  від виконання обов'язків 
генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни». 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався", 2 – "не 
голосували". 

Рішення прийнято. 
 
 
 



XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

від 28.05.2021 №331 щодо надання дозволу на облаштування на території 
лікарні автомобільної стоянки площею 1500 кв.м. за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Левицька Анжела Петрівна – генеральний директор ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня". 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної 
стоянки площею 1500 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях для 
потреб лікарні. 

2. При розгляді на сесії обласної ради проєкту рішення "Про надання 
погоджувальних дозволів обласним комунальним некомерційним підприємствам 
охорони здоров'я" внести зміни до нього доповнивши його пунктом 6 наступного 
змісту: 

"6. Надати дозвіл ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 
на облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 1500 кв.м. 
за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях для потреб лікарні." 

Відповідно пункт 6 даного проєкту рішення вважати пунктом 7. 

Результат голосування: 12 – "за", 1 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 
Виступили: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" для розгляду 
на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався". 
Рішення не прийнято. 



 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про перейменування КНП "Чернівецький обласний центр 
громадського здоров'я Чернівецької обласної ради" в комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики Чернівецької обласної ради та внесення змін до його 
статуту" 

Виступили: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров'я Чернівецької обласної ради" в 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної 
ради та внесення змін до його статуту" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Телешецької Т.Д. щодо надання дозволу на 

приватизацію двокімнатної квартири за адресою: вул. Головна, 29 в м. 
Чернівцях. 

Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу; 
Ванзуряк Олександр Костянтинович – директор ОКП "Центр 
комунального майна". 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу Телешецькій Тетяні Дмитрівні разом з 
членами її сім'ї: Телешецьким Ігорем Васильовичем та Телешецькою Мариною 
Ігорівною на приватизацію двокімнатної квартири №15 за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях, житловою площею 62,10 кв.м. 

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

 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 



XV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної адміністрації від 

18.05.2021 №01.48/18-863 щодо створення позашкільного оздоровчого закладу 
на базі комунального закладу "Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат". 
Виступили: Дячук Ю.В. – головний спеціаліст Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Враховуючи інформацію Дячук Ю.В. – головного спеціаліста 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, 
щодо довивчення даного питання 

Вирішили:  

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Новоселицького медичного фахового коледжу від 

22.04.2021 №132 щодо надання дозволу на встановлення Меморіальної дошки в 
приміщенні навчального закладу на честь вшанування пам'яті загиблого 
учасника АТО Доника Максима Вікторовича. 
Виступили: Чернушка Степан Іванович – начальник управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності. 

Вирішили:  

Погодити Новоселицькому медичному фаховому коледжу встановлення 
Меморіальної дошки в приміщенні закладу честь вшанування пам'яті загиблого 
учасника АТО Доника Максима Вікторовича. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення громадських організацій від 25.02.2021 щодо 

створення першого бізнес Хабу в Чернівцях. 
Виступили: представники громадських організацій. 

Вирішили:  

1. Звернення громадських організацій ГО "Чернівецька бізнес група", 
ГО "Клуб підприємців Буковини" та ГО "Леді Бізнес Клуб" від 25.02.2021 №11 
щодо створення першого бізнес Хабу в Чернівцях взяти до відома. 



2. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання комісії. 
 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Сокирянської міської ради від 19.04.2021 №03-

10/801 щодо впорядкування території рятувальної станції за адресою: 
Чернівецька обл., Дністровський  р-н., с. Ожеве, вул. Головна 1-В. 
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу; 

Вирішили:  

Враховуючи те, що на сьогоднішній день відбувається судовий процес 
щодо подальшої долі майна за адресою: Чернівецька область, Дністровський            
район, село Ожеве, вулиця Головна, будинок 1-В, рекомендувати юридичному 
відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради підготувати 
клопотання до Господарського суду Чернівецької області щодо залучення 
Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області, як 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на 
стороні Чернівецької обласної ради по справі №926/1944/21. 

Результат голосування: 9 – "за", 0 – "проти", 4 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ "ЙОКІ ГРУП" щодо надання дозволу на 

проведення робіт з благоустрою та встановлення літнього торгового майданчика 
площею 140 кв.м. за адресою: площа Театральна, 4 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бараник О.А. представник ТОВ "ЙОКІ ГРУП"; 
Марчак Юрій Михайлович – директор-художній керівник КП "Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. 
Кобилянської". 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівнику КП "Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. 
Кобилянської" на укладання з ТОВ "ЙОКІ ГРУП" платного строкового договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою площею 140 кв.м. кадастровий 
номер 7310136300:01:002:1009 за адресою: площа Театральна, 4 в м. Чернівцях, 
терміном до 31.12.2021 року. 



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

Результат голосування: 10 – "за", 0 – "проти", 3 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення ТОВ НВК "Камея" щодо надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 
0,0056 га за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для розміщення 
мобільного магнітно-резонансного томографа. 

Виступили: Антохов А.В. – директор ТОВ НВК "Камея"; 
Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівнику ОКНП "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" на укладання платного строкового договору сервітуту з ТОВ 
НВК "Камея" на користування земельною ділянкою площею 0,0056 га, 
кадастровий номер 7310136600:03:001:0021, яка розташована за адресою: вул. 
Головна, 137 в м. Чернівці для розміщення мобільного магнітно-резонансного 
томографа. Встановити строк користування земельною ділянкою 1 рік з 
можливим подальшим продовженням. 

2. Рекомендувати ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
нарахувати ТОВ НВК "Камея" витрати (в еквіваленті до грошової оцінки) за 
попереднє користування земельною ділянкою. 

3. Внести відповідний проект рішення з даного питання для розгляду 
на сесії обласної ради. 

 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд колективного звернення працівників ОКНП "Чернівецька 

обласна психіатрична лікарня" від 13.05.2021 Кол-68 щодо створення на базі 
лікарні спеціального закладу з надання психіатричної допомоги. 
Виступили: Представники колективу; 
Левицька Анжела Петрівна – генеральний директор ОКНП "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня". 

Вирішили:  

Скерувати дане звернення Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації для розгляду та надання пропозицій, з 



можливим подальшим внесенням відповідного проекту рішення для розгляду 
на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
137 у м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - 
начальник відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення рентгенологічного 
відділення) площею 52,9 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна 
клінічна лікарняʺ за адресою: вул. Головна, 137 м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення комп’ютерного томографа. 
Термін оренди – до 31.12.2021. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про надання згоди на передачу в оренду без проведення 
аукціону частини нежитлових приміщень в адміністративній будівлі за адресою: 
вул. М.Грушевського, 1, м. Чернівці". 
Виступили: Шиба Олександр Миколайович – начальник юридичного управління 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Федорук Анатолій Іванович – директор КП "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад". 

Вирішили:  

1. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути вказаний проект 
рішення із наступними змінами та доповненнями. 

2. В пункті 2 проекту рішення слова "терміном на 5 (п’ять) років" 
замінити словами "терміном на 1 (один) рік".  

3. В пункті 2, підпунктах 1 та 2 пункту 3 проекту рішення після слів 
"структурним підрозділам Чернівецької обласної державної адміністрації" та 
"структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації" 
доповнити словами "Чернівецькій районній раді" у відповідних відмінках. 



4. Викласти додаток до проекту рішення в редакції, що додається. 
5. Доповнити проект рішення пунктом 4 наступного змісту:  
"4. При укладанні договорів на відшкодування комунальних та інших 

експлуатаційних витрат балансоутримувачу передбачити коригуючий 
коефіцієнт у розмірі 1,6968.  

Враховуючи викладене, пункт 4 проекту рішення вважати пунктом 5. 
6. Доручити голові комісії Олександру БОЛТУНОВУ при розгляді 

зазначеного проекту рішення на сесії обласної ради внести зміни та доповнення 
до нього згідно висновку комісії. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXІV. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ФОП Палагнюка Т.В. щодо звільнення від 

сплати орендної плати до завершення реконструкції приймального відділення 
ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - 
начальник відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне звільнити орендаря ФОП Палагнюка Т.В. від 
сплати орендної плати за договором оренди нерухомого майна від 29.12.2006  
№ 53 за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях на термін з 01.01.2021 до 
часу завершення реконструкції. 

2. Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXV. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний 

центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: проспект 
Незалежності, 123 у м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - 
начальник відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху) площею 1 
кв.м., що є на балансі ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
за адресою: проспект Незалежності, 123 у м. Чернівцях.  



Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXVІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецький обласний наркологічний 

диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. 
Миколаївська, 30-А та Федьковича, 29 у м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - 
начальник відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частини нежитлових приміщень) площею 1 кв.м., 
що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласний наркологічний диспансерʺ за 
адресами: вул. Миколаївська, 30-А та Федьковича, 29 у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій ʺБрусниця" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: с. Брусниця Чернівецького 
району. 
Виступили: Бардюк Ігор Васильович – заступник начальника управління - 
начальник відділу орендних відносин і організації розрахунків. 

Вирішили:  

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно орієнтовною площею 18,4 кв.м., що є на балансі 
ОКП "Бальнеологічний санаторій ʺБрусниця" за адресою: с. Брусниця 
Чернівецького району Чернівецької області.  

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК 

ОСНОВАʺ щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва ʺЦентру 



сучасної медициниʺ з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили: Представник "РБК ОСНОВА"; 
Цинтар Сергій Аврелович – в.о. генерального директора ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня". 

Вирішили:  

Додатково вивчити зазначене питання та розглянути на черговому 
засіданні постійної комісії. 

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

XXІX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік". 
Виступили: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора 
Департаменту фінансів – начальник бюджетного управління Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 

Вирішили:  

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

Результат голосування: 13 – "за", 0 – "проти", 0 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
призначення ЄЛЕНЄВА Володимира 
Володимировича на посаду генерального 
директора обласного комунального 
некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення 

ЄЛЕНЄВА Володимира Володимировича на посаду генерального директора 
обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення ЄЛЕНЄВА 
Володимира Володимировича на посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
призначення ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення 

ПЛЕШКА Петра Денисовича на посаду директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" для розгляду 
на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
призначення БІВОЛАРІУ Вікторії 
Миколаївни на посаду головного 
лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Центр медико-соціальної 
експертизи" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення "Про призначення 

БІВОЛАРІУ Вікторії Миколаївни на посаду головного лікаря обласної 
комунальної медичної установи "Центр медико-соціальної експертизи", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проєкт рішення "Про призначення БІВОЛАРІУ Вікторії 
Миколаївни на посаду головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Центр медико-соціальної експертизи" для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитяча-юнацька спортивна 
школа "Авангард" 

 

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

самоврядування в Україні"', відповідно до рішення ХV сесії обласної ради 
VІІ скликання від 13.09.2017р. №164-15/17 "Про Положення про порядок 
призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області", розглянувши та обговоривши результати 
конкурсного добору на заміщення посади директора комунального закладу 
"Чернівецька обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард" від 
09.06.2021, згідно якого переможцем конкурсу визнано Панька Дмитра 
Анатолійовича, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард" визнано Панька 
Дмитра Анатолійовича. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Панька Дмитра 
Анатолійовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецька 
обласна дитяча-юнацька спортивна школа "Авангард", як переможця 
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років. 
 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчої учнівської молоді" 

 

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

самоврядування в Україні"', відповідно до рішення ХV сесії обласної ради 
VІІ скликання від 13.09.2017р. №164-15/17 "Про Положення про порядок 
призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області", розглянувши та обговоривши результати 
конкурсного добору на заміщення посади директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської 
молоді" від 03.06.2021, згідно якого переможцем конкурсу визнано 
Головченко Людмилу Юріївну, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчої учнівської 
молоді" визнано Головченко Людмилу Юріївну. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Головченко Людмилу 
Юріївну на посаду директора комунального закладу "Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді", як переможця 
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років. 
 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора Нижньо-
Станівецького психоневрологічного 
будинку-інтернату Харини Миколи 
Ярославовича від 27.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату Харини Миколи Ярославовича від 
27.05.2021 щодо продовження трудових відносин шляхом укладання з ним 
контракту на новий строк, 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 продовжити трудові 
відносини з директором Нижньо-Станівецького психоневрологічного 
будинку-інтернату Хариною Миколою Ярославовичем шляхом укладання 
контракту строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви начальника 
комунальної установи "Група 
моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ 
соціального захисту населення 
області" Богатирець Оксани 
Вікторівни від 17.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву начальника комунальної установи 
"Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ 
соціального захисту населення області" Богатирець Оксани Вікторівни від 
17.05.2021 щодо продовження трудових відносин шляхом укладання з нею 
контракту на новий строк, 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 продовжити трудові 
відносини з начальником комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області" Богатирець Оксаною Вікторівною шляхом укладання 
контракту строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
Черешського психоневрологічного 
будинку-інтернату Зинича Юрія 
Сильвестровича від 14.05.2021 щодо 
продовження трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату Зинича Юрія Сильвестровича від 
14.05.2021 щодо продовження трудових відносин шляхом укладання з ним 
контракту на новий строк, 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 продовжити трудові 
відносини з директором Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату Зиничем Юрієм Сильвестровичем шляхом укладання контракту 
строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора КП 
"Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних 
громад" Федорука Анатолія Івановича 
від 06.05.2021 щодо продовження 
трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної власності територіальних громад" Федорука 
Анатолія Івановича від 06.05.2021 щодо продовження трудових відносин 
шляхом укладання з ним контракту на новий строк, 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 продовжити трудові 
відносини з директором КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" Федоруком Анатолієм Івановичем шляхом 
укладання контракту строком на 5 років.  
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд подання Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 
18.05.2019 №01.42/18-868 щодо 
притягнення в.о. генерального 
директора ОКНП "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" 
Кожухаря Василя Михайловича до 
дисциплінарної відповідальності 
 

 

Розглянувши та обговоривши подання Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 18.05.2019 №01.42/18-868 щодо притягнення в.о. 
генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни" Кожухаря Василя Михайловича до дисциплінарної відповідальності, 
керуючись Положенням 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, враховуючи звернення ОКНП "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" від 10.06.2021 №561 та звернення 
громадських активістів, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити висновки роботи робочої групи ОКНП «Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни», згідно яких встановлені порушення і 
факти неналежного виконання службових обов’язків керівником  обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни» Кожухарем  Василем Михайловичем. 

2. Рекомендувати голові обласної ради, у зв’язку з встановленими 
грубими порушеннями трудової дисципліни під час виконання обов’язків 
генерального директора обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» у різних 



сферах господарювання, веденні бухгалтерського обліку, нарахуваннях, 
виплатах та преміюваннях, неналежним керування роботою підприємства, 

застосувати до Василя Михайловича КОЖУХАРЯ стягнення у вигляді 
звільнення згідно п.2 ст. 147 Кодексу законів про працю України, розірвати 
трудові відносини та звільнити  Василя Михайловича КОЖУХАРЯ  від 
виконання обов'язків генерального директора обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни». 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" від 28.05.2021 №331 щодо 
надання дозволу на облаштування на 
території лікарні автомобільної стоянки 
площею 1500 кв.м. за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях. 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" від 28.05.2021 №331 щодо надання дозволу на 
облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 1500 кв.м. 
за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" на облаштування на території лікарні автомобільної 
стоянки площею 1500 кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях 
для потреб лікарні. 

2. При розгляді на сесії обласної ради проєкту рішення "Про 
надання погоджувальних дозволів обласним комунальним некомерційним 
підприємствам охорони здоров'я" внести зміни до нього доповнивши його 
пунктом 6 наступного змісту: 

"6. Надати дозвіл ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 
на облаштування на території лікарні автомобільної стоянки площею 1500 
кв.м. за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях для потреб лікарні." 

Відповідно пункт 6 даного проєкту рішення вважати пунктом 7. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до 
Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання 
фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, 
що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
області" 
 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до 
Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану комунального медичного некомерційного підприємства, 
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про 
порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



Витяг 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
25 червня 2021 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 17 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Болтунов О.В., Гайничеру М.І., 
Добржанський С.О., Жаровський В.Я., Лесюк Ю.М., Малишевський І.О., 
Мунтян І.М., Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Скорейко П.М., 
Ткачук В.В., Тимінська М.С. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Грижук В.І., Семенюк І.В., 
Чорний О.В. 
 
 
Запрошені: 
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника управління-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. – заступник начальника відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – начальник відділу обліку, використання та приватизації майна 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
 
XIІ. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 
Виступили: Грегуцак О.М. – представник Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" для розгляду 
на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 7 – "за", 0 – "проти", 6 – "утримався". 
Рішення не прийнято. 

 
 
Голова постійної комісії                                                 Олександр БОЛТУНОВ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                   Марія ТИМІНСЬКА 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про перейменування 
КНП "Чернівецький обласний центр 
громадського здоров'я Чернівецької 
обласної ради" в комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики Чернівецької обласної ради та 
внесення змін до його статуту" 
 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування КНП 
"Чернівецький обласний центр громадського здоров'я Чернівецької обласної 
ради" в комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної 
ради та внесення змін до його статуту", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про перейменування КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров'я Чернівецької обласної ради" в 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної 
ради та внесення змін до його статуту" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Телешецької Т.Д. 
щодо надання дозволу на приватизацію 
двокімнатної квартири за адресою: вул. 
Головна, 29 в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Телешецької Т.Д. від 20.05.2021 

щодо надання їй та членам її сім'ї дозволу на приватизацію двокімнатної 
квартири №15 за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях, житловою 
площею 62,10 кв.м, враховуючи норми Житлового Кодексу, Закону України 
"Про приватизацію державного житлового фонду", комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу Телешецькій Тетяні Дмитрівні разом з 
членами її сім'ї: Телешецьким Ігорем Васильовичем та Телешецькою 
Мариною Ігорівною на приватизацію двокімнатної квартири №15 за 
адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях, житловою площею 62,10 кв.м. 

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

 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 
18.05.2021 №01.48/18-863 щодо створення 
позашкільного оздоровчого закладу на 
базі комунального закладу "Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат" 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 18.05.2021 №01.48/18-863 щодо створення 
позашкільного оздоровчого закладу на базі комунального закладу 
"Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат", враховуючи 
інформацію Дячук Ю.В, – головного спеціаліста Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації, щодо довивчення даного 
питання, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання. 

 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Новоселицького 
медичного фахового коледжу від 
22.04.2021 №132 щодо надання дозволу на 
встановлення Меморіальної дошки в 
приміщенні навчального закладу на честь 
вшанування пам'яті загиблого учасника 
АТО Доника Максима Вікторовича 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Новоселицького медичного 

фахового коледжу від 22.04.2021 №132 щодо надання дозволу на 
встановлення Меморіальної дошки в приміщенні навчального закладу на 
честь вшанування пам'яті загиблого учасника АТО Доника Максима 
Вікторовича, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Погодити Новоселицькому медичному фаховому коледжу 
встановлення Меморіальної дошки в приміщенні закладу честь вшанування 
пам'яті загиблого учасника АТО Доника Максима Вікторовича. 

 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення громадських 
організацій від 25.02.2021 щодо створення 
першого бізнес Хабу в Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення громадських організацій від 
25.02.2021 щодо створення першого бізнес Хабу в Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення громадських організацій ГО "Чернівецька бізнес 
група", ГО "Клуб підприємців Буковини" та ГО "Леді Бізнес Клуб" від 
25.02.2021 №11 щодо створення першого бізнес Хабу в Чернівцях взяти до 
відома. 

2. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання комісії. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Сокирянської 
міської ради від 19.04.2021 №03-10/801 щодо 
впорядкування території рятувальної 
станції за адресою: Чернівецька обл., 
Дністровський  р-н., с. Ожеве, вул. Головна 
1-В 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Сокирянської міської ради від 
19.04.2021 №03-10/801 щодо впорядкування території рятувальної станції за 
адресою: Чернівецька обл., Дністровський  р-н., с. Ожеве, вул. Головна 1-В, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Враховуючи те, що на сьогоднішній день відбувається судовий процес 
щодо подальшої долі майна за адресою: Чернівецька область, Дністровський            
район, село Ожеве, вулиця Головна, будинок 1-В, рекомендувати 
юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
підготувати клопотання до Господарського суду Чернівецької області щодо 
залучення Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької 
області, як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету 
спору на стороні Чернівецької обласної ради по справі №926/1944/21. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ТОВ "ЙОКІ ГРУП" 
щодо надання дозволу на проведення робіт 
з благоустрою та встановлення літнього 
торгового майданчика площею 140 кв.м. за 
адресою: площа Театральна, 4 в м. 
Чернівцях 
 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ "ЙОКІ ГРУП" щодо 
надання дозволу на проведення робіт з благоустрою та встановлення літнього 
торгового майданчика площею 140 кв.м. за адресою: площа Театральна, 4 в  
м. Чернівцях, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівнику КП "Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. 
Кобилянської" на укладання з ТОВ "ЙОКІ ГРУП" платного строкового 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 140 кв.м. 
кадастровий номер 7310136300:01:002:1009 за адресою: площа Театральна, 4 
в м. Чернівцях, терміном до 31.12.2021 року. 

2. Внести відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ТОВ НВК "Камея" 
щодо надання дозволу на укладання 
договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою площею 0,0056 га за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях 
для розміщення мобільного магнітно-
резонансного томографа 
 

 

Розглянувши та обговоривши ТОВ НВК "Камея" щодо надання дозволу 
на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
площею 0,0056 га за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях для 
розміщення мобільного магнітно-резонансного томографа, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівнику ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" на укладання платного строкового договору 
сервітуту з ТОВ НВК "Камея" на користування земельною ділянкою площею 
0,0056 га, кадастровий номер 7310136600:03:001:0021, яка розташована за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівці для розміщення мобільного 
магнітно-резонансного томографа. Встановити строк користування 
земельною ділянкою 1 рік з можливим подальшим продовженням. 

2. Рекомендувати ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
нарахувати ТОВ НВК "Камея" витрати (в еквіваленті до грошової оцінки) за 
попереднє користування земельною ділянкою. 

3. Внести відповідний проект рішення з даного питання для 
розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд колективного звернення 
працівників ОКНП "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" від 13.05.2021 Кол-
68 щодо створення на базі лікарні 
спеціального закладу з надання 
психіатричної допомоги 
 

 

Розглянувши та обговоривши колективне звернення працівників ОКНП 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" від 13.05.2021 Кол-68 щодо 
створення на базі лікарні спеціального закладу з надання психіатричної 
допомоги, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Скерувати дане звернення Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації для розгляду та надання пропозицій, з 
можливим подальшим внесенням відповідного проекту рішення для розгляду 
на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

25 червня 2021               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП ʺЧернівецька 
обласна клінічна лікарняʺ щодо передачі в 
оренду окремого нерухомого майна за 
адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ 

щодо передачі в оренду окремого нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 
137 в м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483 
(надалі – Порядок), комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення рентгенологічного відділення) 
площею 52,9 кв.м., що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласна клінічна лікарняʺ 
за адресою: вул. Головна, 137 м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення комп’ютерного томографа. 
Термін оренди – до 31.12.2021. 

 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд проекту рішення обласної 
ради "Про надання згоди на передачу 
в оренду без проведення аукціону 
частини нежитлових приміщень в 
адміністративній будівлі за адресою: 
вул. М. Грушевського, 1 м. Чернівці" 

Розглянувши проект рішення обласної ради "Про надання згоди на передачу 
в оренду без проведення аукціону частини нежитлових приміщень в 
адміністративній будівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 1 м. Чернівці", 
внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути вказаний проект рішення 
із наступними змінами та доповненнями. 

2. В пункті 2 проекту рішення слова "терміном на 5 (п’ять) років" замінити 
словами "терміном на 1 (один) рік".  

3. В пункті 2, підпунктах 1 та 2 пункту 3 проекту рішення після слів 
"структурним підрозділам Чернівецької обласної державної адміністрації" та 
"структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації" 
доповнити словами "Чернівецькій районній раді" у відповідних відмінках. 

4. Викласти додаток до проекту рішення в редакції, що додається. 
5. Доповнити проект рішення пунктом 4 наступного змісту:  
"4. При укладанні договорів на відшкодування комунальних та інших 

експлуатаційних витрат балансоутримувачу передбачити коригуючий коефіцієнт 
у розмірі 1,6968.  

Враховуючи викладене, пункт 4 проекту рішення вважати пунктом 5. 
6. Доручити голові комісії Олександру БОЛТУНОВУ при розгляді 

зазначеного проекту рішення на сесії обласної ради внести зміни та доповнення 
до нього згідно висновку комісії. 
 
Голова постійної комісії          Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря 
ФОП Палагнюка Т.В. щодо 
звільнення від сплати орендної 
плати до завершення реконструкції 
приймального відділення ОКНП 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" 

 
Розглянувши звернення орендаря ФОП Палагнюка Т.В. щодо звільнення від 

сплати орендної плати на час здійснення реконструкції приймального відділення 
ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", документи надані 
балансоутримувачем щодо підтвердження неможливості використання майна 
орендарем та керуючись чинним законодавством України, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне звільнити орендаря ФОП Палагнюка Т.В. від 

сплати орендної плати за договором оренди нерухомого майна від 29.12.2006  

№ 53 за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях на термін з 01.01.2021 до часу 

завершення реконструкції. 

2. Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 

 

 
 
 
 
Голова постійної комісії       Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецький обласний стоматологічний 
центр" щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: проспект Незалежності, 
123 у м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний 

центр" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: проспект 
Незалежності, 123 у м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частину приміщення першого поверху) площею 1 
кв.м., що є на балансі ОКНП "Чернівецький обласний стоматологічний центр" за 
адресою: проспект Незалежності, 123 у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКНП 
"Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер" щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресами: вул. 
Миколаївська, 30-А та Федьковича, 29 у м. 
Чернівцях 

 
Розглянувши звернення обласного комунального некомерційного 

підприємства "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" щодо передачі 
в оренду окремого нерухомого майна за адресами: вул. Миколаївська, 30-А та 
Федьковича, 29 у м. Чернівцях, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно (частини нежитлових приміщень) площею 1 кв.м., 
що є на балансі ОКНП ʺЧернівецька обласний наркологічний диспансерʺ за 
адресами: вул. Миколаївська, 30-А та Федьковича, 29 у м. Чернівцях.  

Мета оренди – розміщення платіжного терміналу самообслуговування. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКП 
"Бальнеологічний санаторій ʺБрус-
ниця" щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою:         
с. Брусниця Чернівецького району 

 
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства 

"Бальнеологічний санаторій ʺБрусниця" щодо передачі в оренду окремого 
нерухомого майна за адресою: с. Брусниця Чернівецького району, керуючись 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (надалі – Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

Включити до Переліку першого типу та передати в оренду, у відповідності 
до Порядку, нерухоме майно орієнтовною площею 18,4 кв.м., що є на балансі 
ОКП "Бальнеологічний санаторій ʺБрусниця" за адресою: с. Брусниця 
Чернівецького району Чернівецької області.  

Мета оренди – розміщення аптечного пункту. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

25 червня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення орендаря колективного 
підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ щодо надання 
дозволу на розробку проекту будівництва 
ʺЦентру сучасної медициниʺ з влаштуванням 
підземного та наземного паркінгу за адресою: 
вул. Головна, 137 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення орендаря колективного підприємства ʺРБК ОСНОВАʺ 

щодо надання дозволу на розробку проекту будівництва ʺЦентру сучасної медициниʺ 
з влаштуванням підземного та наземного паркінгу за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцяхʺ,  комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Додатково вивчити зазначене питання та розглянути на черговому засіданні 
постійної комісії. 
 
 
 
Голова постійної комісії     Олександр БОЛТУНОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 
2021 рік" 
 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                            Олександр БОЛТУНОВ 
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