
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління  

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

 
21 грудня 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., 
Пантелеймонова О.М., Постевка С.М., Руссу В.В., Семенюк І.В., Скорейко 
П.М., Ткачук В.В., Тимінська М.С. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Грижук В.І., Мунтян І.М., 
Чорний О.В. 
 
 
Запрошені: 
Гуйтор М.М. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Бартош Я. М. – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – заступник начальника відділу з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради; 
Прохорова-Скрипа О.С. – голова конкурсної комісії на заміщення посади 
директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр фізичного 
здоров'я "Спорт для всіх"; 
Лазоренко А.М. – переможець конкурсу, в.о. директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх"; 
Звенигородська Н.О. – директор комунального закладу "Спеціалізована дитячо-
юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із 
лука"; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна"; 
Кіндрат В.Р. – заступник директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації; 
Дунаєвський В.Б. – в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 
1. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр фізичного 
здоров'я "Спорт для всіх". 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – голова конкурсної комісії; 



Лазоренко Андрій Миколайович – переможець конкурсу, в.о. директора комунального 
закладу "Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх". 

 
2. Про розгляд заяви директора комунального закладу "Спеціалізована 

дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби 
із лука" від 29.11.2021 щодо продовження трудових відносин. 

Інформує: Звенигородська Наталія Олександрівна – директор комунального закладу 
"Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі 
стрільби із лука". 

 
3. Про розгляд звернення Чернівецького обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки щодо оренди нерухомого майна 
та передачі в постійне користування земельної ділянки за адресою: вул. О. 
Кобилянської, 32-34 в м. Чернівцях.  

Інформує: Ванзуряк Олександр Костянтинович – директор ОКП "Центр комунального 
майна"; 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради.  

 
4. Про розгляд звернення Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк Олександр Костянтинович – директор ОКП "Центр комунального 
майна"; 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 

 
5. Про розгляд пропозицій ОКП "Центр комунального майна" щодо 

уточнення приміщень, які пропонується передати в оренду за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк Олександр Костянтинович – директор ОКП "Центр комунального 
майна"; 

Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради. 

 
6. Про передачу в оренду окремого нерухомого майна 

адміністративної будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 

власності виконавчого апарату обласної ради. 
 
7. Про окремі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області (регуляторний акт). 
Інформує: Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань комунальної 

власності виконавчого апарату обласної ради. 

 
8. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2022 рік. 

Інформує: Болтунов Олександр Валерійович – голова постійної комісії. 
 



9. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області 
на 2022 рік". 

Інформує: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
10. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкту рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки". 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
 
І. Слухали: 

Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора комунального закладу "Чернівецький обласний центр фізичного 
здоров'я "Спорт для всіх". 
Виступили:  

Прохорова-Скрипа О.С., Лазоренко А.М. 
Вирішили:  

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх" визнано Лазоренка Андрія 
Миколайовича. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради 
та рекомендувати сесії обласної ради призначити Лазоренка Андрія 
Миколайовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх", як переможця 
конкурсного відбору та укласти контракт строком на 5 років. 
 

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

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд заяви директора комунального закладу "Спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби 
із лука" від 29.11.2021 щодо продовження трудових відносин. 
Виступили:  

Звенигородська Н.О. 
Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з директором комунального закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька 



спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука" 
Звенигородською Наталією Олександрівною шляхом укладання контракту 
строком на 5 років. 

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

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо оренди нерухомого майна та 
передачі в постійне користування земельної ділянки за адресою: вул. О. 
Кобилянської, 32-34 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Ванзуряк О.К., Бартош Я. М. 

Вирішили:  

1. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно: 
адміністративну будівлю літ А площею 1538,6 кв.м., будівлі гаражів літ Б та літ 
В, заправний пункт літ Г, підвал для палива літ Д, огорожу №1-2, авто-оглядову 
яму №3 за адресою: вул. О.Кобилянської, 32-34 у м. Чернівцях та передати в 
оренду Чернівецькому обласному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки на строк п'ять років. 

2. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") 
провести оцінку ринкової вартості об’єкту оренди. 

3. Передбачити у договорі оренди відшкодування орендарем 
балансоутримувачу вартості проведення цієї оцінки. 

4. Погодити висновок постійної комісії з питань регуляторної 
політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних 
відносин від 20.12.2021 "Про розгляд звернення Чернівецького обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо 
припинення та передачі права постійного користування земельною ділянкою 
площею 0,2836 га, кадастровий номер 7310136600:02:002:0022 за адресою: м. 
Чернівці, вул. О. Кобилянської, 32-34". 

5. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. 

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

 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 



Виступили:  
Ванзуряк О.К., Бартош Я. М. 

Вирішили:  

1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: приміщення 
другого поверху площею 296,4 кв.м. в будівлі літ А за адресою: провул. 
Текстильників, 1 у м. Чернівцях та передати в оренду Південно-Західному 
міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) на 
строк п'ять років. 

2. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") 
провести оцінку ринкової вартості об’єкту оренди. 

3. Передбачити у договорі оренди відшкодування орендарем 
балансоутримувачу вартості проведення цієї оцінки. 

4. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. Ставку орендної плати визначити при розгляді проєкту рішення 
на сесії обласної ради. 

 

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

 

V. Слухали: 
Про розгляд пропозицій ОКП "Центр комунального майна" щодо 

уточнення приміщень, які пропонується передати в оренду за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Ванзуряк О.К., Бартош Я. М. 
Вирішили:  

1. Внести зміни до Переліку нерухомого майна, що може бути 
передане в оренду в 2021 році, погодженого висновком постійної комісії від 
20.05.2021 "Про погодження Переліку нерухомого майна, що може бути 
передане в оренду в 2021 році", а саме: 

1.1. Пункт 21 Переліку викласти в наступній редакції 
 

№ 
з/п 

Перелік нерухомого 
майна 

Балансоутримувач Адреса об'єкту Площа,  
кв.м. 

Мета оренди 

21 Приміщення 1-38, 1-
39, 1-42 будівлі літ А 

ОКП "Центр 
комунального майна" 

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 

104 За 
пропозицією 

орендаря 
 

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



VІ. Слухали: 
Про передачу в оренду окремого нерухомого майна адміністративної 

будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Виступили:  

Бартош Я. М., Гуйтор М.М. 

Вирішили:  

Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 

Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VIІ. Слухали: 
Про окремі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області (регуляторний акт). 
Виступили:  

Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Оприлюднити на вебсайті обласної ради проєкт рішення із 
зазначеного питання та аналіз регуляторного впливу з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

2. Доручити голові постійної комісії підписати аналіз регуляторного 
впливу проєкту рішення "Про окремі питання оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

3. Після розгляду одержаних зауважень та пропозицій направити 
проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу на розгляд постійної комісії з 
питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового 
розвитку та земельних відносин. 

 
Результат голосування: 11 – "за", 0 – "проти", 2 – "утримався". 
Рішення прийнято. 

 

VIII. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2022 рік. 
Виступили:  



Болтунов О.В. 

Вирішили:  

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2022 рік, що додається. 

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

 

IX. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік". 
Виступили:  

Кіндрат В.Р. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області на 
2022 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проєкту рішення "Про програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 роки". 
Виступили:  

Доповідач з даного питання Дунаєвський В.Б. на засідання комісії не 
прибув.  

Вирішили:  

Внести проєкт рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки" на розгляд сесії обласної 
ради для обговорення та внесення пропозицій. 

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

 



Членом постійної комісії Скорейком П.М. була внесена пропозиція 
повернутися до розгляду шостого питання порядку денного "Про передачу в 
оренду окремого нерухомого майна адміністративної будівлі за адресою: вул. 
Грушевського, 1 в м. Чернівцях". 

 
Результат голосування: 8 – "за", 0 – "проти", 5 – "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 

 
21 грудня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров'я 
"Спорт для всіх" 

 

 
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 фізичного здоров'я "Спорт для всіх" від 
04.06.2021, згідно якого переможцем конкурсу визнано Лазоренка Андрія 
Миколайовича, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 
конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх" визнано 
Лазоренка Андрія Миколайовича. 

2. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної 
ради та рекомендувати сесії обласної ради призначити Лазоренка Андрія 
Миколайовича на посаду директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх", 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 

 
21 грудня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви директора 
комунального закладу "Спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву м. Чернівці зі 
стрільби із лука" Наталії 
ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ від 29.11.2021 
щодо продовження трудових відносин 
 

 

Розглянувши та обговоривши заяву директора комунального закладу 
"Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. 
Чернівці зі стрільби із лука" Наталії ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ від 29.11.2021 
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 директором комунального закладу "Спеціалізована дитячо-
юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із 
лука" Звенигородською Наталією Олександрівною 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 

21 грудня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки щодо оренди нерухомого 
майна та передачі в постійне користування 
земельної ділянки за адресою: вул. О. Кобилянської, 
32-34 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення Чернівецького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки щодо оренди нерухомого майна та передачі 
в постійне користування земельної ділянки за адресою: вул. О.Кобилянської, 32-34 в 
м. Чернівцях, враховуючи погодження балансоутримувача майна (ОКП "Центр 
комунального майна"), відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна",  комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно: адміністративну 

будівлю літ А площею 1538,6 кв.м., будівлі гаражів літ Б та літ В, заправний пункт 
літ Г, підвал для палива літ Д, огорожу №1-2, авто-оглядову яму №3 за адресою: вул. 
О.Кобилянської, 32-34 у м. Чернівцях та передати в оренду Чернівецькому 
обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 
строк п'ять років. 

2. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") провести 
оцінку ринкової вартості об’єкту оренди. 

3. Передбачити у договорі оренди відшкодування орендарем 
балансоутримувачу вартості проведення цієї оцінки. 

4. Погодити висновок постійної комісії з питань регуляторної політики, 
розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та земельних відносин від 
20.12.2021 "Про розгляд звернення Чернівецького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки щодо припинення та передачі права 
постійного користування земельною ділянкою площею 0,2836 га, кадастровий номер 
7310136600:02:002:0022 за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 32-34". 

5. Внести проєкт рішення із зазначеного 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 

21 грудня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо передачі 
в оренду нерухомого майна за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях 

 
Розглянувши звернення Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо передачі в оренду нерухомого 
майна за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях, враховуючи погодження 
балансоутримувача майна (ОКП "Центр комунального майна"), відповідно до 
статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди: приміщення 

другого поверху площею 296,4 кв.м. в будівлі літ А за адресою: провул. 
Текстильників, 1 у м. Чернівцях та передати в оренду Південно-Західному 
міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) на 
строк п'ять років. 

2. Балансоутримувачу майна (ОКП "Центр комунального майна") 
провести оцінку ринкової вартості об’єкту оренди. 

3. Передбачити у договорі оренди відшкодування орендарем 
балансоутримувачу вартості проведення цієї оцінки. 

4. Внести проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд сесії 
обласної ради. Ставку орендної плати визначити при розгляді проєкту рішення 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  

21 грудня 2021 року               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд пропозицій ОКП "Центр 
комунального майна" щодо уточнення 
приміщень, які пропонується передати в 
оренду за адресою: пров. Текстильників, 1 
в м. Чернівцях 

Розглянувши пропозиції ОКП "Центр комунального майна" щодо внесення 
змін до Переліку нерухомого майна, що може бути передано в оренду в 2021 році, 
керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 
(надалі - Порядок), комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Переліку нерухомого майна, що може бути передане 
в оренду в 2021 році, погодженого висновком постійної комісії від 20.05.2021 
"Про погодження Переліку нерухомого майна, що може бути передане в оренду в 
2021 році", а саме: 

1.1. Пункт 21 Переліку викласти в наступній редакції 
 

№ 
з/п 

Перелік 
нерухомого 

майна 

Балансоутримувач Адреса об'єкту Площа,  
кв.м. 

Мета оренди 

21 Приміщення 1-38, 
1-39, 1-42 будівлі 

літ А 

ОКП "Центр 
комунального майна" 

м. Чернівці, пров. 
Текстильників, 1 

104 За пропозицією 
орендаря 

 
 
 
 
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 

21 грудня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про передачу в оренду окремого 
нерухомого майна адміністративної 
будівлі за адресою: вул. Грушевського, 1 
в м. Чернівцях 

 
Розглянувши проєкт рішення обласної ради "Про передачу в оренду 

окремого нерухомого майна адміністративної будівлі за адресою:                         
вул. Грушевського, 1 в м. Чернівцях", заслухавши інформацію першого 
заступника голови обласної ради Миколи ГУЙТОРА з цього питання, комісія 

ВИРІШИЛА: 

 
Внести проєкт рішення із зазначеного 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 

21 грудня 2021 р.               м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про окремі питання оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 
Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності, постанови КМУ від 11.03.2004 №308 
"Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта" (із змінами), комісія 

ВИРІШИЛА: 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Оприлюднити на вебсайті обласної ради проєкт рішення із 

зазначеного питання та аналіз регуляторного впливу з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

2. Доручити голові постійної комісії підписати аналіз регуляторного 
впливу проєкту рішення "Про окремі питання оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

3. Після розгляду одержаних зауважень та пропозицій направити проєкт 
рішення та аналіз регуляторного впливу на розгляд постійної комісії з питань 
регуляторної політики, розвитку підприємництва, агропромислового розвитку та 
земельних відносин. 
 
 
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 

 
21 грудня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2022 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2022 рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2022 рік, що додається. 

 
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 

 
21 грудня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2022 рік" 

 

 
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2022 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області 
на 2022 рік" 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 

 
21 грудня 2021 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проєкту рішення "Про програму 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 роки" 

 

 
Заслухавши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення "Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Внести проєкт рішення "Про програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки" на розгляд сесії обласної 
ради для обговорення та внесення пропозицій. 
 
 
Голова постійної комісії                                             Олександр БОЛТУНОВ 
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