
ПРОТОКОЛ № 61 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
22 травня 2015 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 14 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Вдовічен А.М., Малімонік Я.В., 
Семенюк І.В., Смотр О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О., Юлик С.Д. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Горук Н.В., Гоян О.А., Кушнір Ю.Р., 
Мунтян І.М., Ткачук В.В., Шевчук І.В. 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – заступник голови Чернівецької 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; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації;  
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 
Інформує: Чобан Ю.І. 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Інформує: Чобан Ю.І. 
3. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення 

змін до рішення 20-ї сесії обласної ради VI скликання від 23.12.2013 №172-
20/13 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" у постійне користування". 

Інформує: Ванзуряк О.К. 
 
 



І. Слухали: 
Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 

Виступили: Чобан Ю.І., Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2015 року" для розгляду на сесії Чернівецької 
обласної ради. 

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

Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Виступили: Чобан Ю.І., Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік" для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 

рішення 20-ї сесії обласної ради VI скликання від 23.12.2013 №172-20/13 "Про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" у постійне користування". 
Виступили: Ванзуряк О.К. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
рішення 20-ї сесії обласної ради VI скликання від 23.12.2013 №172-20/13 "Про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" у постійне користування" для 
розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 



За пропозицією депутата обласної ради Шилепницького І.О. заслухано 
директора Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації (Палійчук О.М.) щодо надання роз’яснень стосовно застосування 
чинного законодавства у визначенні статусу комунального закладу "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області" та процедури 
призначення його керівника. Враховуючи суперечливі роз’яснення з даного 
питання Міністерства освіти і науки України викладені в листах №1/11-4976 від 
06.04.2015, №1/11-6376 від 30.04.2015, №1/11-7137 від 21.05.2015, комісія 
вирішила: 

1. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради утриматись від 
підписання контракту з переможцем конкурсу на заміщення посади директора 
комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області" до правового врегулювання статусу інституту. 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради провести особисті 
консультації з Міністром освіти і науки України, Міністерством юстиції 
України та за необхідністю з іншими центральними органами виконавчої влади 
з метою правового врегулювання статусу комунального закладу "Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області". 

3. Після завершення процедури правового врегулювання статусу 
комунального закладу "Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області" повернутися до розгляду даного питання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

Була внесена пропозиція депутата обласної ради Юлика С.Д. запросити на 
наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області виконуючого обов’язки директора обласного комунального 
підприємства "Буковина-Фарм" Ігнатенка Г.В. та головного бухгалтера для 
надання інформації про фінансову-господарську діяльність підприємства. 

 
Результат голосування: одноголосно - "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 
 
22 травня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2015 року 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету за перший квартал 2015 року", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2015 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 
 
22 травня 2015р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін 
до обласного бюджету на 2015 рік", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 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 
 
22 травня 2015 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної 
ради "Про внесення змін до рішення 20-ї сесії 
обласної ради VI скликання від 23.12.2013 
№172-20/13 "Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальній 
обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих 
дітей" у постійне користування" 

 

 
Розглянувши проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 

рішення 20-ї сесії обласної ради VI скликання від 23.12.2013 №172-20/13 
"Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" у постійне користування", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін 
до рішення 20-ї сесії обласної ради VI скликання від 23.12.2013 №172-20/13 
"Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернат 
"Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" у постійне користування" 
для розгляду на сесії Чернівецької обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 
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