
ПРОТОКОЛ № 56 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
11 грудня 2014 року                                                    м. Чернівці 

 
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Гоян О.А., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., 
Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., 
Мунтян І.М. 
 
Запрошені: 
Курко Я.С. – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 
Маніліч В.М. – 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 Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Дякова А.А. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Федірчик Л.В. – заступник директора-начальник управління економіки, 
фінансів, інвестиційної діяльності та розвитку сільських територій 
Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної 
адміністрації; 
Мігайчук М.М. – начальник ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для 
інвалідів Вітчизняної війни"; 
Огородник В.К. – директор ОКП "Консультативно-інформаційний центр"; 
Горбатюк І.І. – голова товариства інвалідів війни в Афганістані; 
Маковійчук І.О. – директор комунального закладу "Чернівецький обласний 
кардіологічний диспансер"; 
Бузинський М.Д. – голова Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області; 
Тоненька Р.І. – головний спеціаліст із внутрішнього аудиту апарату 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Касьянчук Л.В. – директор КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного 
виховання "Юність Буковини"; 



Пластун В.В. – директор Петричанського психоневрологічного будинку-
інтернату; 
Єленєв В.В. – директор ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф"; 
Федорук А.І. – директор КП "Дирекція з обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад". 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
Інформує: Дякова А.А. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Інформує: Дякова А.А. 
3. Про розгляд внесеного Департаментом фінансів обласної державної 

адміністрації подання щодо продовження трудових відносин з директором 
обласного комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" 
Огородник В.К. 

Інформує: Дякова А.А., Огородник В.К. 
4. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про дострокове припинення дії контракту 
з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М. 

Інформує: Андрієць О.А., Мігайчук М.М. 
5. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про доцільність функціонування КМУ 
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Інформує: Андрієць О.А. 
6. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання 

дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою 
для проїзду на транспортному засобі" за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 230. 

Інформує: Горбатюк І.І., Маковійчук І.О. 
7. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про створення обласного комунального 
підприємства "Чернівціагроліс". 

Інформує: Федірчик Л.В. 
8. Про розгляд звернення Садгірського відділу державної виконавчої 

служби Чернівецького міського управління юстиції від 28.11.2014 №05-
36/9969/1 щодо виконання наказу Господарського суду Чернівецької області 
№15/121 виданий 16.06.2011 "Про зобов’язання ПрАТ "МТС Україна" 
демонтувати базову станцію мобільного зв’язку та повернути нерухоме майно 
площею 12 кв.м. у м. Чернівцях, вул. І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді. 

Інформує: Єлєніч М.О. 



9. Про розгляд звернення Садгірського відділу державної виконавчої 
служби Чернівецького міського управління юстиції від 28.11.2014 №05-
36/9956/1 щодо виконання наказу Господарського суду Чернівецької області 
№15/84 виданий 01.09.2011 "Про зобов’язання ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." 
демонтувати базову станцію мобільного зв’язку та повернути нерухоме майно 
(частину даху) площею 36 кв.м. у м. Чернівцях, вул. І.Підкови,13 Чернівецькій 
обласній раді. 

Інформує: Єлєніч М.О. 
10. Про результати проведення внутрішнього позапланового аудиту 

напрямків діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області. 

Інформує: Бузинський М.Д., Тоненька Р.І. 
11. Про розгляд звернення ГО "Центр культури, творчості та дозвілля 

вчителів" від 27.11.2014 №83 щодо передачі майна та обладнання в позику. 
Інформує: Касьянчук Л.В. 
12. Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо 

надання дозволу на проведення за власний рахунок робіт із встановлення 
каналізації та опалення в орендованому приміщенні за адресою: вул. 
Кафедральна, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
13. Про розгляд звернення Чернівецької обласної клінічної лікарні щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення прохідної) площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
14. Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2015 році. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
15. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про Регіональну 

програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки". 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
16. Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності 

обласних комунальних підприємств, установ за період з 01.01.2014р. по 
01.12.2014р. 

Інформує: Пластун В.В., Єленєв В.В. 
17. Про розгляд результатів комісійної перевірки фінансово-

господарської діяльності автобази КП "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад". 

Інформує: Федорук А.І., Резнік А.В., Зайцев І.О., Фатенко Н.М. 
 



18. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
19. Про розгляд заяви начальника ОКУ "Чернівецький обласний 

госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчука М.М. 
Інформує: Андрієць О.А. 

 
 
І. Слухали: 

Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2014 року" для розгляду на сесії Чернівецької обласної 
ради. 

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

Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Виступили: Дякова А.А. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом фінансів обласної державної 

адміністрації подання щодо продовження трудових відносин з директором 
обласного комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" 
Огородник В.К. 
Виступили: Дякова А.А., Огородник В.К. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласного комунального підприємства 



"Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторією Казимирівною 
шляхом укладання нового контракту на строк 5 років. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії обласної ради "Про дострокове припинення дії контракту з 
начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної 
війни" Мігайчуком М.М. 
Виступили: Андрієць О.А., Мігайчук М.М. 

Вирішили:  

Залишити без розгляду, внесений обласною державною адміністрацією, 
проект рішення обласної ради "Про дострокове припинення дії контракту з 
начальником обласного комунального підприємства "Чернівецький обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М. М.". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії обласної ради "Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 
Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення сесії обласної ради "Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз" для розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради внести зміни до пункту 2-го проекту 
рішення та вилучити слова "оптимізувати ліжковий фонд КМУ "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобі" за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 
230. 
Виступили: Горбатюк І.І., Маковійчук І.О. 



Вирішили:  

1. Відкласти розгляд даного питання. 
2. Створити тимчасову комісію обласної ради для довивчення даного 

питання, до складу якої включити: депутатів обласної ради (Харабару М.Д., 
Гоян О.А., Юлика С.Д.), директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О., голову товариства 
інвалідів війни в Афганістані Горбатюка І.І., представників Департаменту 
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації, представників інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області, 
представників управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради. 

3. Повернутися до розгляду даного питання після отримання результатів 
комісійної перевірки. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії обласної ради "Про створення обласного комунального 
підприємства "Чернівціагроліс". 
Виступили: Федірчик Л.В., Шилепницький І.О., Ванзуряк О.К., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

1. Вважати недоцільним прийняття рішення сесією обласної ради "Про 
створення обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс", 
враховуючи невизначеність джерел фінансування даного підприємства, 
відсутність порядку взаємовідносин між комунальним підприємством та 
державними лісогосподарськими підприємствами АПК області, наявність 
різних форм власності у існуючих державних лісгоспів, відсутність рішення 
Кабінету Міністрів України про передачу державних лісгоспів та передачу 
земель і лісового фонду з державної у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради: 
2.1. Змінити назву проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 

обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" та викласти в 
наступній редакції: 

"Про передачу земель лісового фонду діючих державних спеціалізованих 
лісових господарств АПК в спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області". 

2.2. Виключити з проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 
обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" пункт 1, 2, 3, 4, 5. 

2.3. Пункт 6 даного проекту рішення вважати пунктом 1. 



2.4. Пункт 2 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо передачі земель лісового 

фонду та майна державних спеціалізованих лісових господарств АПК у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

2.5. Пункт 3 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Погодити прийняття земель лісового фонду та майна державних 

спеціалізованих лісових господарств АПК у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у встановленому законодавством 
порядку". 

2.6. Пункт 7 даного проекту рішення вважати пунктом 4. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Садгірського відділу державної виконавчої служби 

Чернівецького міського управління юстиції від 28.11.2014 №05-36/9969/1 щодо 
виконання наказу Господарського суду Чернівецької області №15/121 виданий 
16.06.2011 "Про зобов’язання ПрАТ "МТС Україна" демонтувати базову 
станцію мобільного зв’язку та повернути нерухоме майно площею 12 кв.м. у м. 
Чернівцях, вул. І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді. 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення Садгірського відділу державної виконавчої служби 

Чернівецького міського управління юстиції від 28.11.2014 №05-36/9956/1 щодо 
виконання наказу Господарського суду Чернівецької області №15/84 виданий 
01.09.2011 "Про зобов’язання ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." демонтувати базову 
станцію мобільного зв’язку та повернути нерухоме майно (частину даху) 
площею 36 кв.м. у м. Чернівцях, вул. І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді. 
Виступили: Єлєніч М.О., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 
 



X. Слухали: 
Про результати проведення внутрішнього позапланового аудиту напрямків 

діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій 
області. 
Виступили: Бузинський М.Д., Тоненька Р.І. 

Вирішили:  

1. Результати проведення внутрішнього позапланового аудиту напрямків 
діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій 
області взяти до відома. 

2. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради підготувати юридичний висновок щодо можливості та процедури 
впорядкування правовідносин між Чернівецькою обласною радою та 
державною організацією Регіональний фонд підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ГО "Центр культури, творчості та дозвілля 

вчителів" від 27.11.2014 №83 щодо передачі майна та обладнання в позику. 
Виступили: Касьянчук Л.В. 

Вирішили:  

Вважати недоцільним передачу в довгострокову, безпроцентну, цільову 
позичку громадській організації "Центр культури, творчості та дозвілля 
вчителів" майна та обладнання комунального закладу "Чернівецький обласний 
центр естетичного виховання "Юність Буковини", яке є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання 

дозволу на проведення за власний рахунок робіт із встановлення каналізації та 
опалення в орендованому приміщенні за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. 
Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Висновок постійної комісії від 03.11.2014 "Про розгляд звернення орендаря 
ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання дозволу на проведення за власний 



рахунок робіт із встановлення каналізації та опалення в орендованому 
приміщенні за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях" залишити без змін. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної клінічної лікарні щодо 

передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення прохідної) площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення прохідної) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. 
Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення банкомату; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 

10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років). 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, 
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної 
плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІV. Слухали: 
Про погодження переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст області, що може бути передано в 
оренду в 2015 році. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Погодити перелік нерухомого майна, що може бути передано в 
оренду в 2015 році (додається). 

2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 
майна зазначений перелік протягом року може уточнюватися. 



3. Відхилити пропозиції обласних комунальних установ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" та "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни" щодо розміщення закладів громадського харчування, 
відповідно до протокольного рішення 15-ї сесії Чернівецької обласної ради V 
скликання від 23.04.2008 № 12/19 "Про окремі питання управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області". 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про Регіональну 

програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки". 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про Регіональну 
програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 роки" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності обласних 

комунальних підприємств, установ за період з 01.01.2014р. по 01.12.2014р. 
Виступили: Пластун В.В., Єленєв В.В. 

Вирішили:  

1. Інформацію обласних комунальних підприємств, установ за період з 
01.01.2014р. по 01.12.2014р. взяти до відома. 

2. Звернути увагу керівників на неухильному дотриманні положень 
затверджених рішеннями сесії обласної ради, які регламентують діяльність 
підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд результатів комісійної перевірки фінансово-господарської 

діяльності автобази КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 
територіальних громад". 
Виступили: Федорук А.І., Юлик С.Д., Гоян О.А., Харабара М.Д. 



Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернутися до розгляду даного питання після отримання результатів 

фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства за 2014 рік. 
3. Переглянути штатний розпис зазначеного підприємства. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм": 
1.1.1. Котел водяний, 1993 року випуску, інвентарний номер 34, 

балансовою вартістю 6121,46 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.2. Котел, 2001 року випуску, інвентарний номер 39, балансовою 

вартістю 6044,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
1.2. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат №2": 
1.2.1. Відеофонатор ПФ-03-2, 2003 року випуску, інвентарний номер 

10490109, балансовою вартістю 19000,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.2.2. Спеціальна бездротова слухова FM - система "Радіоклас", 2006 року 

випуску, інвентарний номер 10490141, балансовою вартістю 50380,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 

наркологічний диспансер": 
2.1.1. Системний блок, 2002 року випуску, інвентарний номер 10400126, 

балансовою вартістю 3409,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.1.2. Комп'ютер ноутбук, 2003 року випуску, інвентарний номер 10480130, 

балансовою вартістю 4998,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 

демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 



XІX. Слухали: 
Про розгляд заяви начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для 

інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчука М.М. 
Виступили: Андрієць О.А., Єлєніч М.О., Юлик С.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 
посади Мігайчука Манолія Михайловича у зв'язку з переведенням, за його 
згодою, на іншу роботу, згідно поданої заяви. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 

ради Шилепницького І.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Гайничеру М.І. та заступнику голови Чернівецької обласної ради Манілічу В.М. 
проінформувати депутатів обласної ради на черговій сесії обласної ради про 
хід виконання рішень, прийнятих обласною радою щодо реорганізації 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця", та результати його фінансово-господарської 
діяльності. 

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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про виконання обласного бюджету за 
9 місяців 2014 року 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2014 року", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2014 року" для розгляду на сесії Чернівецької обласної 
ради. 

 
 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2014 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної 
ради. 

 
 
 
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 
 
11 грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Департаментом 
фінансів облдержадміністрації подання 
щодо продовження трудових відносин з 
директором обласного комунального 
підприємства "Консультативно-
інформаційний центр" Огородник В.К. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора  обласного комунального 

підприємства "Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторії 
Казимирівни від 27.11.2014р. щодо подовження трудових відносин шляхом 
укладання нового контракту, враховуючи надане Департаментом фінансів 
обласної державної адміністрації погодження на її призначення від 
10.11.2014р. № 09-12/9/4322 та керуючись пунктом 3.11.3 Положення про 
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим 
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради подовжити трудові 
відносини з директором обласного комунального підприємства 
"Консультативно-інформаційний центр" Огородник Вікторією Казимирівною 
шляхом укладання нового контракту на строк 5 років. 
 
 
 
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 
"___" грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною державною 
адміністрацією проекту рішення обласної 
ради про дострокове припинення дії 
контракту з начальником ОКУ "Чернівець-
кий обласний госпіталь для інвалідів 
Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М. 

 

  
Розглянувши та обговоривши, внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією, проект рішення обласної ради про дострокове 
припинення дії контракту з начальником обласного комунального 
підприємства "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної 
війни" Мігайчуком Манолієм Михайловичем від 10.11.2014р.                         
№ 01.36/18-1899, відповідно до пункту 4.5. Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV 
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, абзацу 6 
пункту 2.9., абзацу 1 пункту 5.3. контракту з Мігайчуком М.М. від 
29.04.2013р., враховуючи  розпорядження голови обласної ради від 
10.11.2014р. № 209 щодо відсторонення Мігайчука М. М. з 10.11.2014р. від 
виконання обов'язків начальника ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для 
інвалідів Вітчизняної війни" на період проведення службового розслідування 
та розгляду сесією обласної ради питання щодо його перебування  на 
займаній посаді, а також заяву Мігайчука М.М. про звільнення його з посади 
у зв'язку з переведенням за згодою на іншу роботу від 11.12.2014р., комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Залишити без розгляду, внесений обласною державною адміністрацією, 

проект рішення обласної ради "Про дострокове припинення дії контракту з 
начальником обласного комунального підприємства "Чернівецький обласний 
госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М. М.". 

 
Голова постійної комісії                                                                       А. 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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради "Про 
доцільність функціонування КМУ 
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про доцільність 
функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати внесений обласною державною адміністрацією проект 
рішення сесії обласної ради "Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз" для розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради внести зміни до пункту 2-го 
проекту рішення та вилучити слова "оптимізувати ліжковий фонд КМУ 
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про надання дозволу 
на укладання договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою 
для проїзду на транспортному засобі" 
за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 230 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 

надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою для проїзду на транспортному засобі за адресою:           
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 230", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Відкласти розгляд даного питання. 
2. Створити тимчасову комісію обласної ради для довивчення даного 

питання, до складу якої включити: депутатів обласної ради (Харабару М.Д., 
Гоян О.А., Юлика С.Д.), директора комунального закладу "Чернівецький 
обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О., голову товариства 
інвалідів війни в Афганістані Горбатюка І.І., представників Департаменту 
інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації, представників інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області, 
представників управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради. 

3. Повернутися до розгляду даного питання після отримання результатів 
комісійної перевірки. 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради "Про 
створення обласного комунального 
підприємства "Чернівціагроліс" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про створення обласного 
комунального підприємства "Чернівціагроліс", враховуючи лист 
Департаменту фінансів облдержадміністрації від 11.11.2014 №07-34/835, лист 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 25.09.2014 №02-10а/936, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати недоцільним прийняття рішення сесією обласної ради "Про 
створення обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс", 
враховуючи невизначеність джерел фінансування даного підприємства, 
відсутність порядку взаємовідносин між комунальним підприємством та 
державними лісогосподарськими підприємствами АПК області, наявність 
різних форм власності у існуючих державних лісгоспів, відсутність рішення 
Кабінету Міністрів України про передачу державних лісгоспів та передачу 
земель і лісового фонду з державної у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради: 
2.1. Змінити назву проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 

обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" та викласти в 
наступній редакції: 



"Про передачу земель лісового фонду діючих державних 
спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

2.2. Виключити з проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 
обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" пункт 1, 2, 3, 4, 5. 

2.3. Пункт 6 даного проекту рішення вважати пунктом 1. 
2.4. Пункт 2 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо передачі земель 

лісового фонду та майна державних спеціалізованих лісових господарств 
АПК у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області". 

2.5. Пункт 3 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Погодити прийняття земель лісового фонду та майна державних 

спеціалізованих лісових господарств АПК у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у встановленому 
законодавством порядку". 

2.6. Пункт 7 даного проекту рішення вважати пунктом 4. 
 
 
 

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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Садгірського відділу 
державної виконавчої служби Чернівецького 
міського управління юстиції від 28.11.2014 
№05-36/9969/1 щодо виконання наказу 
Господарського суду Чернівецької області 
№15/121 виданий 16.06.2011 "Про 
зобов’язання ПрАТ "МТС Україна" 
демонтувати базову станцію мобільного 
зв’язку та повернути нерухоме майно 
площею 12 кв.м. у м. Чернівцях, вул. 
І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Садгірського відділу 

державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції від 
28.11.2014 №05-36/9969/1 щодо виконання наказу Господарського суду 
Чернівецької області №15/121 виданий 16.06.2011 "Про зобов’язання ПрАТ 
"МТС Україна" демонтувати базову станцію мобільного зв’язку та повернути 
нерухоме майно площею 12 кв.м. у м. Чернівцях, вул. І.Підкови,13 
Чернівецькій обласній раді, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 

 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Садгірського відділу 
державної виконавчої служби Чернівецького 
міського управління юстиції від 28.11.2014 
№05-36/9956/1 щодо виконання наказу 
Господарського суду Чернівецької області 
№15/84 виданий 01.09.2011 "Про зобов’язання 
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." демонтувати 
базову станцію мобільного зв’язку та 
повернути нерухоме майно (частину даху) 
площею 36 кв.м. у м. Чернівцях, вул. 
І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Садгірського відділу 

державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції від 
28.11.2014 №05-36/9956/1 щодо виконання наказу Господарського суду 
Чернівецької області №15/84 виданий 01.09.2011 "Про зобов’язання ЗАТ 
"Київстар Дж.Ес.Ем." демонтувати базову станцію мобільного зв’язку та 
повернути нерухоме майно (частину даху) площею 36 кв.м. у м. Чернівцях, 
вул. І.Підкови,13 Чернівецькій обласній раді, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про результати проведення 
внутрішнього позапланового аудиту 
напрямків діяльності Регіонального 
фонду підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області 

 

 
Розглянувши та обговоривши результати проведення внутрішнього 

позапланового аудиту напрямків діяльності Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернівецькій області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Результати проведення внутрішнього позапланового аудиту напрямків 
діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій 
області взяти до відома. 

2. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради підготувати юридичний висновок щодо можливості та 
процедури впорядкування правовідносин між Чернівецькою обласною радою 
та державною організацією Регіональний фонд підтримки підприємництва по 
Чернівецькій області.  

 

 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ГО "Центр 
культури, творчості та дозвілля 
вчителів" від 27.11.2014 №83 щодо 
передачі майна та обладнання в 
позику 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення громадської організації "Центр 

культури, творчості та дозвілля вчителів" від 27.11.2014 №83 щодо передачі 
майна та обладнання в позику, враховуючи лист комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" 
від 03.12.2014 № 351, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Вважати недоцільним передачу в довгострокову, безпроцентну, цільову 
позичку громадській організації "Центр культури, творчості та дозвілля 
вчителів" майна та обладнання комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини", яке є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
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 
____грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря ТОВ ВКП "Оп-
тіма ЛТД" щодо надання дозволу на проведення за 
власний рахунок робіт із встановлення каналізації 
та опалення в орендованому приміщенні за адре-
сою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення орендаря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання 
дозволу на проведення робіт із встановлення каналізації та опалення в рахунок 
невід'ємних поліпшень в орендованому приміщенні згідно договору оренди від 
15.07.2009 №21/09 за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, враховуючи, 
що зазначене питання вже було предметом розгляду постійною комісією 
03.11.2014, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Висновок постійної комісії від 03.11.2014 "Про розгляд звернення оренда-

ря ТОВ ВКП "Оптіма ЛТД" щодо надання дозволу на проведення за власний 
рахунок робіт із встановлення каналізації та опалення в орендованому примі-
щенні за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях" залишити без змін. 

 
 

 
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 
_________ 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення Чернівецької обласної 
клінічної лікарні щодо передачі в оренду неру-
хомого майна (частини приміщення прохідної) 
площею 2 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в 
м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення Чернівецької обласної клінічної лікарні щодо пе-
редачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення прохідної) площею 2 
кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про 
порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення прохідної) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Головна, 137 в м. Чер-
нівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення банкомату; 
2.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 

менший термін; 
2.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 

10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у 
разі оренди на 3 і більше років). 

2.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за 
рахунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, перемо-
жець конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 

4. Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2014 
році, зазначеним нерухомим майном. 
 
 
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 
 
11 грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про погодження переліку нерухо-
мого майна спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, 
міст області, що може бути пере-
дано в оренду в 2015 році 

 

 
Розглянувши пропозиції балансоутримувачів щодо переліку майна, яке 

може бути передано в оренду в 2015 році та відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. 
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіа-
льних громад сіл, селищ, міст області, комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити перелік нерухомого майна, що може бути передано в 
оренду в 2015 році (додається). 

2. Встановити, що за пропозиціями балансоутримувачів та власника 
майна зазначений перелік протягом року може уточнюватися. 

3. Відхилити пропозиції обласних комунальних установ "Чернівець-
ка обласна клінічна лікарня" та "Чернівецький обласний госпіталь для інвалі-
дів Вітчизняної війни" щодо розміщення закладів громадського харчування, 
відповідно до протокольного рішення 15-ї сесії Чернівецької обласної ради V 
скликання від 23.04.2008 № 12/19 "Про окремі питання управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".  
 
 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про Регіональну 
програму із забезпечення повноважень 
щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2015-2017 роки" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-
2017 роки", відповідно до ч.4 статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" з метою забезпечення повноважень обласної ради 
щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Внести відповідний проект рішення сесії обласної ради "Про 
Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-
2017 роки" для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
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 
 
11 грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів фінансово-
господарської діяльності обласних 
комунальних підприємств, установ 
за період з 01.01.2014р. по 
01.12.2014р. 

 

 
Враховуючи рішення 20-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання 

від 23.12.2013 №180-20/13 "Про план роботи Чернівецької обласної ради на 
2014 рік" та розглянувши результати фінансово-господарської діяльності 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату, обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію обласних комунальних підприємств, установ за період з 
01.01.2014р. по 01.12.2014р. взяти до відома. 

2. Звернути увагу керівників на неухильному дотриманні положень 
затверджених рішеннями сесії обласної ради, які регламентують діяльність 
підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
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 
 
11 грудня 2014р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів комісійної 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності автобази КП "Дирекція з 
обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад" 

 

 
Розглянувши та обговоривши результати комісійної перевірки 

фінансово-господарської діяльності автобази "Дирекція з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернутися до розгляду даного питання після отримання результатів 

фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства за 2014 рік. 
3. Переглянути штатний розпис зазначеного підприємства. 
 

 
 
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 
 
11 грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про списання та передачу 
окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 

 
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження 

основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії 
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши 
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу 
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Обласного комунального підприємства "Буковина-Фарм": 
1.1.1. Котел водяний, 1993 року випуску, інвентарний номер 34, 

балансовою вартістю 6121,46 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.2. Котел, 2001 року випуску, інвентарний номер 39, балансовою 

вартістю 6044,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
1.2. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат №2": 
1.2.1. Відеофонатор ПФ-03-2, 2003 року випуску, інвентарний номер 

10490109, балансовою вартістю 19000,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 



1.2.2. Спеціальна бездротова слухова FM - система "Радіоклас", 2006 
року випуску, інвентарний номер 10490141, балансовою вартістю 50380,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
2.1. Комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 

наркологічний диспансер": 
2.1.1. Системний блок, 2002 року випуску, інвентарний номер 10400126, 

балансовою вартістю 3409,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
2.1.2. Комп'ютер ноутбук, 2003 року випуску, інвентарний номер 

10480130, балансовою вартістю 4998,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
3. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 

демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
 
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 
"___" грудня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви начальника ОКУ 
"Чернівецький обласний госпіталь для 
інвалідів Вітчизняної війни"  Мігайчука 
М.М. 

 

  
            Розглянувши та обговоривши заяву Мігайчука Манолія 

Миколайовича про звільнення його з посади начальника ОКУ 
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" у зв'язку 
з переведенням за згодою на іншу роботу від 11.12.2014р., надане 
Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації погодження на його 
призначення на іншу посаду від 11.12.2014р. № 01.3/1507, керуючись 
пунктом 5 статті 36 Кодексу законів про працю України, пунктом 20 
частини 1 статті 43 та частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", відповідно до частини 1 пункту 4.1.2 
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженого рішенням ХІV сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання 
від 25.12.2012р. № 184-14/, комісія 

   
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 

посади Мігайчука Манолія Михайловича у зв'язку з переведенням, за його 
згодою, на іншу роботу, згідно поданої заяви. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                                       А. Смотр 
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