
ПРОТОКОЛ № 57 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
21 січня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Гоян О.А., 
Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., Шилепницький І.О., 
Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., Малімонік Я.В., 
Мунтян І.М., Семенюк І.В.,  
 
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 Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації; 
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Китайгородська В.М. – начальник управління культури Чернівецької обласної 
державної адміністрації;  
Візнюк А.Ю. – в.о. генерального директора ОКУ "Чернівецька обласна 
філармонія"; 
Казанський А.Ю. – в.о. директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи"; 
Кирилюк М.В. – директор Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату; 
Горбатюк І.І. – голова товариства інвалідів війни в Афганістані; 
Маковійчук І.О. – директор комунального закладу "Чернівецький обласний 
кардіологічний диспансер". 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про обласний бюджет на 2015 рік. 
Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М. 
2. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо 
внесення змін до окремих законодавчих актів". 

Інформує: Єлєніч М.О. 

3. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
подання щодо призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора 
ОКУ "Чернівецька обласна філармонія". 

Інформує: Китайгородська В.М., Візнюк А.Ю.  
4. Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI 

скликання №46/30 від 18.12.2014 "Про направлення на доопрацювання проект 
рішення "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ 
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи". 

Інформує: Андрієць О.А., Казанський А.Ю. 
5. Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI 

скликання №49/30 від 18.12.2014 "Про звернення щодо виділення земельної 
ділянки для будівництва обласного фтизіатричного центру". 

Інформує: Андрієць О.А. 
6. Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI 

скликання №51/30 від 18.12.2014 "Про направлення на доопрацювання проект 
рішення "Про затвердження розподілу часток співвласників в будівлі міні-
пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та 
доповнення Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом викупу в 
2014-2017 роках". 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
7. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді". 

Інформує: Палійчук О.М. 
8. Про розгляд подання Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 щодо звільнення 
Кирилюк Марії Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату. 

Інформує: Палійчук О.М., Кирилюк М.В. 



9. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення 
та передачу права постійного користування земельними ділянками в с. 
Репужинці Заставнівського району Чернівецької області". 

Інформує: Єлєніч М.О., Ванзуряк О.К. 
10. Про розгляд результатів комісійної перевірки щодо надання 

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

Інформує: Єлєніч М.О., Ванзуряк О.К., Горбатюк І.І., Маковійчук І.О. 
11. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про делегування 

представника від обласної ради до Наглядової ради Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області". 

Інформує: Єлєніч М.О. 
12. Про розгляд звернення Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 12.01.2015 №01.35/18-12 щодо можливості прийняття у 
спільну власність територіальних громад Чернівецької області нерухомого 
майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Юність" (смт. Берегомет 
Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини "Зелені 
пагорби" (с. Виженка Вижницького району). 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
13. Про використання нерухомого майна за адресою: вул. 

Грушевського, 1 в м. Чернівцях. 
Інформує: Ванзуряк О.К. 
14. Про розгляд звернення Чернівецького обласного відділення 

Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, що 
живуть з ВІЛ/СНІД" щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого 
майна за адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
15. Про розгляд звернення обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за 
адресою: вул. І.Підкови, 13 в м. Чернівцях. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
16. Про розгляд звернень районних рад та районних державних 

адміністрацій Чернівецької області щодо недоцільності об'єднання та 
реорганізації лісогосподарських підприємств АПК. 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
17. Про розгляд вимог Чернівецького обласного об'єднання Майдан від 

25.12.2014 №68. 
Інформує: Смотр О.А. 
 



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

Інформує: Ванзуряк О.К. 
 
І. Слухали: 

Про обласний бюджет на 2015 рік. 
Виступили: Пушко-Цибуляк Є.М., Шилепницький І.О., Гоян О.А., Вдовічен 
А.М., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 
рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації при розподілі перехідного залишку, який склався на 1 січня 2015 
року, врахувати можливість фінансування Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру. 

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

Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до 
окремих законодавчих актів". 
Виступили: Єлєніч М.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.  
2. Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо 
внесення змін до окремих законодавчих актів" для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією подання щодо 

призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора ОКУ 
"Чернівецька обласна філармонія". 
Виступили: Китайгородська В.М., Візнюк А.Ю., Юлик С.Д., Гоян О.А., 
Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати подання обласної державної адміністрації щодо 

призначення Візнюка Анатолія Юрійовича на посаду генерального директора 
ОКУ "Чернівецька обласна філармонія". 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Гайничеру М.І. 
запропонувати сесії обласної ради повернутися до розгляду даного питання на 
другому пленарному засіданні 30-й сесії обласної ради VI скликання 
23.01.2015р. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI скликання 

№46/30 від 18.12.2014 "Про направлення на доопрацювання проект рішення 
"Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний 
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової 
системи". 
Виступили: Андрієць О.А., Казанський А.Ю., Юлик С.Д., Гоян О.А., Харабара 
М.Д., Шилепницький І.О., Шевчук І.В., Берча В.Т., Смотр О.А. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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., Вдовічена А.М., назначити головою комісії (за згодою) 
– першого заступника голови Чернівецької обласної ради Курка Я.С. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI скликання 

№49/30 від 18.12.2014 "Про звернення щодо виділення земельної ділянки для 
будівництва обласного фтизіатричного центру". 
Виступили: Андрієць О.А., Гоян О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації повторно звернутися до Чернівецької міської ради, 
щодо виділення земельної ділянки для будівництва обласного пульмо-
фтизіатричного центру. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 



VІ. Слухали: 
Про розгляд протокольного рішення 30-ї сесії обласної ради VI скликання 

№51/30 від 18.12.2014 "Про направлення на доопрацювання проект рішення 
"Про затвердження розподілу часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-
Л'-Л'' за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та доповнення Переліку 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
групи А, які підлягають приватизації шляхом викупу в 2014-2017 роках". 
Виступили: Ванзуряк О.К., Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області від 27.08.2014 та запропонувати проект рішення "Про 
затвердження розподілу часток співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-Л'-Л'' 
за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та доповнення Переліку 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
групи А, які підлягають приватизації шляхом викупу в 2014-2017 роках" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом 
приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді". 
Виступили: Палійчук О.М. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернутися до розгляду зазначеного питання після висновку комісії 

щодо доцільності фінансування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів "Перлина гір" і "Буковинка" та позашкільного оздоровчо-
виховного закладу "Лунка", як окремих структур, які знаходяться на території 
Чернівецької області, створеної розпорядженням голови Чернівецької обласної 
ради від 23грудня 2014 року №263. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд подання Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 щодо звільнення Кирилюк 



Марії Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату. 
Виступили: Палійчук О.М., Кирилюк М.В., Юлик С.Д., Гоян О.А., Харабара 
М.Д., Шилепницький І.О., Шевчук І.В. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити робочу групу для довивчення даного питання, до складу якої 

включити депутатів обласної ради: Гоян О.А. (голова комісії), Харабару М.Д., 
Берчу В.Т. 

3. Звіт робочої групи з даного питання заслухати на засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення та 

передачу права постійного користування земельними ділянками в с. Репужинці 
Заставнівського району Чернівецької області". 
Виступили: Єлєніч М.О., Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про припинення та 

передачу права постійного користування земельними ділянками в с. Репужинці 
Заставнівського району Чернівецької області" для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

X. Слухали: 
Про розгляд результатів комісійної перевірки щодо надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобі за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 
230. 
Виступили: Ванзуряк О.К., Горбатюк І.І., Маковійчук І.О., Юлик С.Д., Гоян 
О.А., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Замінити в назві та тексті проекту рішення "Про надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 



проїзду на транспортному засобі" слова: "для проїзду на транспортному засобі" 
на слова: "для пішохідного проходу". 

3. Вилучити з тексту проекту рішення слова": "орієнтованою площею 0,09 
га".  

4. Текст рішення викласти в наступній редакції: 
"Надати дозвіл директору комунального закладу "Чернівецький обласний 

кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. на укладання з Чернівецьким 
міським товариством інвалідів війни в Афганістані договору сервітуту на 
користування земельною за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 230, для 
обслуговування пішохідного проходу (в межах визначених чинним 
законодавством), терміном на 3 роки, з можливим подальшим продовженням." 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про делегування 

представника від обласної ради до Наглядової ради Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області". 
Виступили: Єлєніч М.О. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про делегування 
представника від обласної ради до Наглядової ради Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області" для розгляду на сесії 
Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

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

12.01.2015 №01.35/18-12 щодо можливості прийняття у спільну власність 
територіальних громад Чернівецької області нерухомого майна дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку "Юність" (смт. Берегомет Вижницького 
району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини "Зелені пагорби" (с. 
Виженка Вижницького району). 
Виступили: Ванзуряк О.К., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Юлик С.Д. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи, що вищезазначене майно знаходиться у державній 

власності, повернутися до розгляду даного питання після надання згоди 
уповноваженого органу на прийняття зазначеного майна у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 



Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про використання нерухомого майна за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. 

Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Внести проект рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення 10-ї 
сесії обласної ради VI скликання від 31.05.2012 №83-10/12 "Про використання 
окремого нерухомого майна (приміщень) за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. 
Чернівцях" на розгляд сесії Чернівецької обласної ради (додається). 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного відділення Всеукраїнської 

благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" 
щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул. 
Головна, 245 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
Чернівецькому обласному відділенню Всеукраїнської благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" нерухоме майно 
(частину приміщень п'ятого поверху будівлі) площею 64 кв.м. за адресою: вул. 
Головна, 245 в м. Чернівцях для розміщення адміністративного відділу 
організації 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". 

 

XV. Слухали: 
Про розгляд звернення обласної комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" щодо 
передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна за адресою: вул. 
І.Підкови, 13 в м. Чернівцях. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 



Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах 
обласній комунальній установі "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" нерухоме майно (частину 
приміщень першого поверху будівлі) площею 31 кв.м. за адресою: вул. 
І.Підкови, 13 в м. Чернівцях для розміщення бригади екстреної медичної 
допомоги 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". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд звернень районних рад та районних державних адміністрацій 

Чернівецької області щодо недоцільності об'єднання та реорганізації 
лісогосподарських підприємств АПК. 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області від 11.12.2014р. а саме: 

"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". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд вимог Чернівецького обласного об'єднання Майдан від 

25.12.2014 №68. 
Виступили: Смотр О.А., Шевчук І.В., Юлик С.Д. 

Вирішили:  

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Рішення із зазначеного питання не прийнято. 
 

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. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" комплект обладнання охолоджуючої камери для зберігання шести 
трупів, 1995 року випуску, інвентарний номер 10490138, балансовою вартістю 
10000,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" мікроавтобуса пасажирського РАФ 
220301, 1992 року випуску, реєстраційний номер СЕ 0032 АА, номер шасі 
243448, інвентарний номер 10510031, з початковою первісною вартістю 
20314,00 грн., із нарахованим повним зносом. 



1.3. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №4" сараю (навісу) літ. І, 1963р. прилаштований до основної 
будівлі, площа 16,8 м.кв., інвентарний номер 10310014, первісною балансовою 
вартістю 409,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. 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". 
 
 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про обласний бюджет на 2015 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2015 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 
рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації при розподілі перехідного залишку, який склався на 
1 січня 2015 року, врахувати можливість фінансування Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру. 

 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної 
ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до 
окремих законодавчих актів" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України 
щодо внесення змін до окремих законодавчих актів", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.  
2. Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо 
внесення змін до окремих законодавчих актів" 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 
 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією подання 
щодо призначення Візнюка А.Ю. на 
посаду генерального директора ОКУ 
"Чернівецька обласна філармонія" 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Візнюка Анатолія Юрійовича щодо 

призначення його на посаду генерального директора обласної комунальної 
установи "Чернівецька обласна філармонія" від 12.01.2015р., враховуючи 
внесене обласною державною адміністрацією подання на його призначення 
від 17.01.2015р. № 01.48/18-62 та керуючись Положенням 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: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати подання обласної державної адміністрації щодо 

призначення Візнюка Анатолія Юрійовича на посаду генерального директора 
ОКУ "Чернівецька обласна філармонія". 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Гайничеру М.І. 
запропонувати сесії обласної ради повернутися до розгляду даного питання 
на другому пленарному засіданні 30-й сесії обласної ради VI скликання 
23.01.2015р. 
 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд протокольного рішення 30-ї 
сесії обласної ради VI скликання №46/30 
від 18.12.2014 "Про направлення на 
доопрацювання проект рішення "Про 
призначення Казанського А.Ю. на посаду 
директора ОКУ "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової 
системи" 

 

 

Розглянувши та обговоривши протокольне рішення 30-ї сесії обласної 
ради VI скликання №46/30 від 18.12.2014 "Про направлення на 
доопрацювання проект рішення "Про призначення Казанського А.Ю. на 
посаду директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей 
з органічними ураженнями нервової системи", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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., Вдовічена А.М., назначити головою комісії (за 
згодою) – першого заступника голови Чернівецької обласної ради Курка Я.С. 

 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд протокольного рішення 30-ї 
сесії обласної ради VI скликання №49/30 
від 18.12.2014 "Про звернення щодо 
виділення земельної ділянки для 
будівництва обласного фтизіатричного 
центру" 

 

 

Розглянувши та обговоривши протокольне рішення 30-ї сесії обласної 
ради VI скликання №49/30 від 18.12.2014 "Про звернення щодо виділення 
земельної ділянки для будівництва обласного фтизіатричного центру", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації повторно звернутися до Чернівецької міської ради, 
щодо виділення земельної ділянки для будівництва обласного пульмо-
фтизіатричного центру. 
 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд протокольного рішення 30-ї 
сесії обласної ради VI скликання №51/30 від 
18.12.2014 "Про направлення на 
доопрацювання проект рішення "Про 
затвердження розподілу часток 
співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-
Л'-Л'' за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. 
Чернівцях та доповнення Переліку об'єктів 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області групи А, які 
підлягають приватизації шляхом викупу в 
2014-2017 роках" 

 

 

Розглянувши та обговоривши протокольне рішення 30-ї сесії обласної 
ради VI скликання №51/30 від 18.12.2014 "Про направлення на 
доопрацювання проект рішення "Про затвердження розподілу часток 
співвласників в будівлі міні-пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул. 
Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та доповнення Переліку об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області групи А, які 
підлягають приватизації шляхом викупу в 2014-2017 роках", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 27.08.2014 та запропонувати проект 
рішення "Про затвердження розподілу часток співвласників в будівлі міні-
пекарні літ Л-Л'-Л'' за адресою: вул. Мусоргського, 2 в м. Чернівцях та 
доповнення Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області групи А, які підлягають приватизації шляхом викупу в 
2014-2017 роках" 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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради 
"Про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого 
закладу "Перлина гір" шляхом 
приєднання до комунального закладу 
"Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
"Перлина гір" шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді", 
враховуючи рішення 12-ї сесії обласної ради VI скликання від 04.10.2012 
№140-12/12 "Про створення комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу "Перлина гір", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернутися до розгляду зазначеного питання після висновку комісії 

щодо доцільності фінансування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів "Перлина гір" і "Буковинка" та позашкільного 
оздоровчо-виховного закладу "Лунка", як окремих структур, які знаходяться 
на території Чернівецької області, створеної розпорядженням голови 
Чернівецької обласної ради від 23грудня 2014 року №263. 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд подання Департаменту освіти і 
науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 щодо 
звільнення Кирилюк Марії Василівни з 
посади директора Карапчівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату 

 

 

Розглянувши та обговоривши подання Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 12.01.2015 №01-23/25 
щодо звільнення Кирилюк Марії Василівни з посади директора Карапчівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, керуючись Положенням 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: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Створити робочу групу для довивчення даного питання, до складу 

якої включити депутатів обласної ради: Гоян О.А. (голова комісії), Харабару 
М.Д., Берчу В.Т. 

3. Звіт робочої групи з даного питання заслухати на засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань приватизації та 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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної 
ради "Про припинення та передачу права 
постійного користування земельними 
ділянками в с. Репужинці Заставнівського 
району Чернівецької області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 

припинення та передачу права постійного користування земельними 
ділянками в с. Репужинці Заставнівського району Чернівецької області", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 

та передачу права постійного користування земельними ділянками в с. 
Репужинці Заставнівського району Чернівецької області" 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 
 

21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд результатів комісійної 
перевірки щодо 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 результати комісійної перевірки щодо 
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. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Замінити в назві та тексті проекту рішення "Про надання дозволу на 

укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою для 
проїзду на транспортному засобі" слова: "для проїзду на транспортному 
засобі" на слова: "для пішохідного проходу". 

3. Вилучити з тексту проекту рішення слова": "орієнтованою площею 
0,09 га".  

4. Текст рішення викласти в наступній редакції: 
"Надати дозвіл директору комунального закладу "Чернівецький 

обласний кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. на укладання з 
Чернівецьким міським товариством інвалідів війни в Афганістані договору 
сервітуту на користування земельною за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 230, для обслуговування пішохідного проходу (в межах визначених 
чинним законодавством), терміном на 3 роки, з можливим подальшим 
продовженням." 
 
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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про делегування 
представника від обласної ради до 
Наглядової ради Регіонального 
фонду підтримки підприємництва 
по Чернівецькій області" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
делегування представника від обласної ради до Наглядової ради 
Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області", 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про делегування 
представника від обласної ради до Наглядової ради Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по Чернівецькій області" 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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної державної адміністрації від 
12.01.2015 №01.35/18-12 щодо можливості 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад Чернівецької області 
нерухомого майна дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку "Юність" (смт. 
Берегомет Вижницького району) та 
пансіонату з лікуванням матері та дитини 
"Зелені пагорби" (с. Виженка Вижницького 
району) 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 12.01.2015 №01.35/18-12 щодо можливості 
прийняття у спільну власність територіальних громад Чернівецької області 
нерухомого майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Юність" 
(смт. Берегомет Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та 
дитини "Зелені пагорби" (с. Виженка Вижницького району), комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи, що вищезазначене майно знаходиться у державній 

власності, повернутися до розгляду даного питання після надання згоди 
уповноваженого органу на прийняття зазначеного майна у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 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 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про використання нерухомого майна за 
адресою: вул. Грушевського, 1 в м. Чер-
нівцях 
 

 
З метою оперативного вирішення питань внесення змін до договорів по-

зички нерухомого майна адміністративної будівлі за адресою: вул. Грушевсь-
кого, 1 в м. Чернівцях, пов'язаних із реорганізаціями структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації та інших змін, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Внести проект рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення 10-ї 

сесії обласної ради VI скликання від 31.05.2012 №83-10/12 "Про використання 
окремого нерухомого майна (приміщень) за адресою: вул. Грушевського, 1 в м. 
Чернівцях" на розгляд сесії Чернівецької обласної ради (додається). 
 
 
 
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 
 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького обласно-
го відділення Всеукраїнської благодійної органі-
зації "Всеукраїнська мережа людей, що живуть 
з ВІЛ/СНІД" щодо передачі в оренду на пільго-
вих умовах нерухомого майна за адресою: вул. 
Головна, 245 в м. Чернівцях  

 

 
Розглянувши звернення Чернівецького обласного відділення Всеукраїн-

ської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з 
ВІЛ/СНІД" щодо передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна 
площею 64 кв.м. за адресою: вул. Головна, 245 в м. Чернівцях, враховуючи 
погодження балансоутримувача нерухомого майна – Центру по нарахуванню 
та здійсненню соціальних виплат, комісія  

 

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

нівецькому обласному відділенню Всеукраїнської благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" нерухоме майно (час-
тину приміщень п'ятого поверху будівлі) площею 64 кв.м. за адресою: вул. 
Головна, 245 в м. Чернівцях для розміщення адміністративного відділу орга-
нізації 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 



 

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 
 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний центр екст-
реної медичної допомоги та медицини катаст-
роф" щодо передачі в оренду на пільгових умо-
вах нерухомого майна за адресою: вул. 
І.Підкови, 13 в м. Чернівцях  

 

 
Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" щодо 
передачі в оренду на пільгових умовах нерухомого майна площею 29 кв.м. за 
адресою: вул. І.Підкови, 13 в м. Чернівцях, враховуючи погодження балансо-
утримувача нерухомого майна – Чернівецького геріатричного пансіонату, 
комісія  

 

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

ласній комунальній установі "Чернівецький обласний центр екстреної медич-
ної допомоги та медицини катастроф" нерухоме майно (частину приміщень 
першого поверху будівлі) площею 31 кв.м. за адресою: вул. І.Підкови, 13 в м. 
Чернівцях для розміщення бригади екстреної медичної допомоги 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 



 

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 
 
21 січня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернень районних рад 
та районних державних 
адміністрацій Чернівецької області 
щодо недоцільності об'єднання та 
реорганізації лісогосподарських 
підприємств АПК 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення Глибоцької районної ради №01-
11/992/01.01-756 від 17.12.2014, Новоселицької районної ради №830 від 
16.12.2014, Новоселицької районної державної адміністрації №3726 від 
16.12.2014, Заставнівської районної ради №01.01/115 від 10.12.2014, 
Герцаївської районної ради та Герцаївської районної державної адміністрації 
№0314/3683 від 16.12.2014, Сторожинецької районної ради №1156 від 
15.12.2014, Сторожинецької районної державної адміністрації №2999/01-09 
від 15.12.2014, Кіцманської районної ради №517 від 15.12.2014, Кіцманської 
районної державної адміністрації №01-13/2-709 від 15.12.2014, Хотинської 
районної ради №4-445-01-03 від 16.12.2014, Хотинської районної державної 
адміністрації №4-657-02-18 від 16.12.2014, Вижницької районної ради №02-
30/360 від 17.12.2014, Вижницької районної державної адміністрації №01.34-
1895 від 17.12.2014 щодо недоцільності об'єднання та реорганізації 
лісогосподарських підприємств АПК, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 11.12.2014р. а саме: 



"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 
 
21 січня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд вимог Чернівецького 
обласного об'єднання Майдан від 
25.12.2014 №68 

 

 
Розглянувши та обговоривши вимоги Чернівецького обласного 

об'єднання Майдан від 25.12.2014 №68, 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 
 
21 січня 2015 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. Комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної 
експертизи" комплект обладнання охолоджуючої камери для зберігання 
шести трупів, 1995 року випуску, інвентарний номер 10490138, балансовою 
вартістю 10000,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" мікроавтобуса пасажирського 
РАФ 220301, 1992 року випуску, реєстраційний номер СЕ 0032 АА, номер 
шасі 243448, інвентарний номер 10510031, з початковою первісною вартістю 
20314,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №4" сараю (навісу) літ. І, 1963р. прилаштований до основної 
будівлі, площа 16,8 м.кв., інвентарний номер 10310014, первісною 
балансовою вартістю 409,00 грн., із нарахованим повним зносом. 



2. 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 
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