
ПРОТОКОЛ № 54 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
01 жовтня 2014 року                                                    м. Чернівці 

 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Горук Н.В., 
Гоян О.А., Мунтян І.М., Семенюк І.В., Смотр О.А., Шевчук І.В., 
Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., Ткачук В.В., 
Харабара М.Д.,  
 
Запрошені: 
Курко Я.С. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради. 
Єлєніч М.О. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради 
Ванзуряк О.К. - начальник управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної 
ради; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Андрієць О.А. - директор Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Гайдай О.В. – начальник Управління цивільного захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд заяви начальника обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчука 
Манолія Михайловича від 01.10.2014р. щодо дострокового розірвання з ним 
контракту від 29.04.2013р. 

Інформує: Андрієць О.А. 
2. Про розгляд звернення управління цивільного захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна за адресою:вул. Кафедральна, 2 в                    
м. Чернівцях.  

Інформує: Гайдай О.В. 
 



 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви начальника обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчука 
Манолія Михайловича від 01.10.2014р. щодо дострокового розірвання з ним 
контракту від 29.04.2013р. 
Виступили: Андрієць А.О., Єлєніч М.О., Мунтян І.М., Горук Н.В., Шевчук 
І.В., Гоян О.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити Мігайчука 
Манолія Михайловича з посади начальника обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" своїм 
розпорядженням та припинити дію контракту від 29.04.2013р. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
ІI. Слухали: 

Про розгляд звернення управління цивільного захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна за адресою:вул. Кафедральна, 2 в                    
м. Чернівцях. 
Виступили: Гайдай О.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
управлінню цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації нерухоме майно (частину підвального приміщення будівлі літ А) 
площею 222,5 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для 
розміщення міського запасного пункту управління обласної державної 
адміністрації на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у 
розмірі 1 грн. 

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

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           О.Смотр 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                            О.Гоян 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 жовтня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви начальника 
обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь 
для інвалідів Вітчизняної війни" 
Мігайчука Манолія Михайловича від 
01.10.2014р. щодо дострокового 
розірвання з ним контракту від 
29.04.2013р. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву начальника обласної комунальної 

установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" 
Мігайчука Манолія Михайловича від 01.10.2014р. щодо дострокового 
розірвання з ним контракту від 29.04.2013р., враховуючи подання 
Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 01.10.2014 № 01.3/688, та керуючись абзацом 1 пункту 4.1.2. 
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженим рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити Мігайчука 
Манолія Михайловича з посади начальника обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" своїм 
розпорядженням та припинити дію контракту від 29.04.2013р. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
01 жовтня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення управління цивільного 
захисту населення Чернівецької обласної дер-
жавної адміністрації щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухомого майна за адре-
сою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях  

 

 
Розглянувши звернення управління цивільного захисту населення облас-

ної державної адміністрації щодо передачі в оренду на пільгових умовах не-
рухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях площею 222,5 
кв.м., комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 

управлінню цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної 
адміністрації нерухоме майно (частину підвального приміщення будівлі літ 
А) площею 222,5 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях для ро-
зміщення міського запасного пункту управління обласної державної адмініст-
рації на строк 2 роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 
грн. 

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

 

 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 
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