
ПРОТОКОЛ № 2 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
12 січня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру 
М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Придій Г.В., Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Семенюк І.В., Палій В.М. 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – начальник управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Герман М.І. – заступник начальника – начальник відділу обліку, використання 
та приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. - начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Чобан Ю.І. – в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації; 
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації; 
Гавриш І.І. – в.о. головного лікаря КМУ "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер"; 
Леонець С.І. – в.о. начальника ОКУ "Чернівецький обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного та 
фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії та секретаря 

постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Інформує: Годнюк Л.О. 



2. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2016 рік. 

Інформує: Годнюк Л.О. 
3. Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації 

подання щодо призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора 
спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", 
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

Інформує: Андрієць О.А. 
4. Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації 

подання щодо призначення Леонець С.І. на посаду начальника ОКУ 
"Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності 
закладів охорони здоров'я області". 

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

проекту рішення обласної ради "Про створення комунального підприємства 
"Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації 
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка". 

Інформує: Андрієць О.А. 
6. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної 
установи "Дитячий санаторій "Щербинці". 

Інформує: Андрієць О.А., Герман М.І. 
7. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією  

проекту рішення обласної ради "Про приведення обласного бюджету на 2016 
рік у відповідність до Закону України "Про Державний бюджет на 2016 рік" та 
інших законодавчих актів". 

Інформує: Чобан Ю.І. 
8. Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації клопотання щодо 
звільнення з посади директора Чорторийського психоневрологічного будинку 
інтернату Кондрат О.М. 

Інформує: Верига О.В., Кондрат О.М. 
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОКП "Буковинська книга" у постійне 
користування. 

Інформує: Герман М.І.  
10. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 



власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 

Інформує: Вітовський Б.І., Герман М.І. 
11. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх". 

Інформує: Вітовський Б.І., Герман М.І. 
12. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 

Інформує: Вітовський Б.І., Герман М.І. 
13. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт". 

Інформує: Вітовський Б.І., Герман М.І.  
14. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної психолого-медико-педагогічної консультації". 

Інформує: Палійчук О.М., Герман М.І. 
15. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву м. Чернівці зі 
стрільби із лука". 

Інформує: Палійчук О.М., Герман М.І. 
16. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

проекту рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці". 

Інформує: Палійчук О.М., Герман М.І. 
17. Про розгляд звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 щодо 
реорганізації 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., Герман М.І. 



18. Про розгляд клопотання Чернівецької обласної ради профспілок 
щодо надання дозволу на укладання договорів позички з управлінням 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України у Чернівецькій області та 
управлінням держпраці у Чернівецькій області. 

Інформує: Бардюк І.В. 
19. Про розгляд звернення ПАТ КБ "ПриватБанк" щодо передачі в 

оренду нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.  
Інформує: Бардюк І.В. 
20. Про розгляд звернення обласного комунального підприємства 

"Буковинська книга" щодо передачі в позичку нерухомого майна площею 140,4 
кв.м. за адресою: вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В. 
21. Про внесення проекту рішення "Про затвердження звіту про 

незалежну оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що 
складається з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., 
вартістю 940980 грн без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці,  
вул. Небесної Сотні, 19-Д" на розгляд сесії обласної ради. 

Інформує: Бардюк І.В. 
22. Про повторний розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо 

внесення змін в договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: 
пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування. 

Інформує: Бардюк І.В. 
23. Про розгляд пропозицій обласної державної адміністрації та 

трудового колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо 
передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця". 

Інформує: Бардюк І.В. 
24. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Герман М.І. 

 
І. Слухали: 

Про обрання заступника голови постійної комісії та секретаря постійної 
комісії обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В. 

Вирішили:  

1. Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області Мотуляка Віктора Дмитровича. 



2. Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області Гливко Альону Георгіївну. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

ІI. Слухали: 
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2016 рік. 
Виступили: Годнюк Л.О., Ткачук В.В., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області на 2016 рік. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації подання 

щодо призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора 
спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", 
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 
Виступили: Андрієць О.А., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання 
щодо призначення Гавриша Івана Івановича на посаду генерального директора 
спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", 
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

2.  Підтримати попередньо внесений проект рішення щодо призначення 
Гавриша І.І., розміщений на сайті обласної ради від 12.10.2015р., внести його на 
розгляд сесії обласної ради та в пункті 4 внести відповідні зміни щодо голів 
постійних комісій. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного головою обласної державної адміністрації подання 

щодо призначення Леонець С.І. на посаду начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я 
області". 
Виступили: Андрієць О.А., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  



1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання 
щодо призначення Леонець Світлани Іванівни на посаду начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

2.  Підтримати попередньо внесений проект рішення про призначення 
Леонець С.І., розміщений на сайті обласної ради від 12.10.2015р., внести його  
на розгляд сесії обласної ради та в пункті 4 внести відповідні зміни щодо голів 
постійних комісій.  

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення обласної ради "Про створення комунального підприємства 
"Чернівецький обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації 
комунальної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка". 
Виступили: Годнюк Л.О., Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Повернутися до розгляду цього питання в 2 кварталі 2016 року.  
Результат голосування: одноголосно - "за". 

 

VІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці". 
Виступили: Андрієць О.А. 

Вирішили:  

Внести зміни у вищезазначений проект рішення та доповнити наступним: 
1. в назві "Про ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий санаторій 

"Щербинці" доповнити словами "шляхом приєднання до ОКУ "Обласний 
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями 
нервової системи"; 

2. департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації: 
- підготувати відповідний проект рішення щодо приєднання ОКУ "Дитячий 

санаторій "Щербинці" до ОКУ "Обласний центр медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи" та 
подати в обласну раду для подальшого розгляду на профільних комісіях 
та сесії обласної ради; 

- проект рішення "Про ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий 
санаторій "Щербинці" зняти з сайту обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією  проекту 

рішення обласної ради "Про приведення обласного бюджету на 2016 рік у 
відповідність до Закону України "Про Державний бюджет на 2016 рік" та інших 
законодавчих актів". 
Виступили: Чобан Ю.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради «Про приведення обласного 
бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України «Про державний 
бюджет України на 2016 рік» та інших законодавчих актів» для розгляду на 
сесії Чернівецької обласної ради. 

2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 
уточненні бюджету запланувати кошти на збільшення депутатського фонду в 
розмірі 10 тисяч гривень. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Департаментом соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації клопотання щодо звільнення з 
посади директора Чорторийського психоневрологічного будинку інтернату 
Кондрат О.М. 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Відхилити клопотання Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо звільнення директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-інтернату Кондрат О.М., як таке, що не 
відповідає нормам 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. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ОКП "Буковинська книга" у постійне користування. 
Виступили: Герман М.І., Маніліч В.М., Гайничеру М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу ОКП "Буковинська книга" на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 



користування за адресою: м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 4 (вул. 
Ломоносова, 4). 

2. Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

X. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  



1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука". 



Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м. Чернівці". 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 щодо реорганізації 
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., Герман М.І., Годнюк Л.О., Маніліч В.М., 
Гайничеру М.І., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 щодо реорганізації комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" шляхом 
приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" взяти до відома. 

2. Рекомендувати 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" для розгляду сесії 
обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд клопотання Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на укладання договорів позички з управлінням виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України у Чернівецькій області та управлінням 
держпраці у Чернівецькій області. 
Виступили: Бардюк І.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 
позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях управлінню виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування та нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Чернівецькій області та управлінню держпраці у 
Чернівецькій області на строк 2 роки і 11 місяців. 

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

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення ПАТ КБ "ПриватБанк" щодо передачі в оренду 

нерухомого майна за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях.  
Виступили: Бардюк І.В., Гайничеру М.І., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину 
приміщення першого поверху будівлі літ А в межах площі для розміщення 
банкомату) площею 1 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, 
матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення апарата самообслуговування 

об'єднаної системи миттєвої сплати; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з 

балансоутримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути 
меншою за початкову; 

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не 
зараховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються; 

2.4. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін; 



2.5. 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); 

2.6. 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. 

 
Результат голосування: одноголосно - "за". 

 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення обласного комунального підприємства 

"Буковинська книга" щодо передачі в позичку нерухомого майна площею 140,4 
кв.м. за адресою: вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне передати в оренду на пільгових умовах нерухоме 
майно площею 140,4 кв.м. за адресою: вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях 
для розміщення магазину з продажу книг та канцелярських товарів на строк 2 
роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

2. Підтримати внесений проект рішення, який було розміщено на сайті 
обласної ради 03.11.2015. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XXІ. Слухали: 
Про внесення проекту рішення "Про затвердження звіту про незалежну 

оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається 
з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., вартістю 
940980 грн без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 
19-Д" на розгляд сесії обласної ради. 

 
Виступили: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Ткачук В.В., Придій Г.В., Бардюк 
І.В., Герман М.І. 

В ході обговорення даного питання поступила пропозиція депутата Придія Г.В. 
щодо голосування за проект висновку комісії: 

"Підтримати внесений проект рішення "Про затвердження звіту про незалежну 
оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається 
з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., вартістю 
940980 грн. без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 
19-Д", який було розміщено на сайті обласної ради 30.10.2015." 

результат голосування: "за" – 5; "проти" – 0; "утримались" – 3 



рішення не прийнято. 

Придій Г.В. виступив щодо прийнятого рішення за результатами голосування; 

Гливко А.Г. висловилась щодо сумнівів по проведеній оцінці; 

Гайничеру М.І. запропонував звернутися до правоохоронних органів щодо 
сумнівів по оцінці; також зауважив що депутати не є компетентними в 
питаннях оцінки; 

Гливко А.Г. виступила про те, що кожен депутат голосує індивідуально і те, що 
вона вважала утриматись при голосуванні для довивчення питання; 

Годнюк Л.О. висловилась що вона бачила іншу назву цього питання; 

Гайничеру М.І. запропонував рекомендувати голові обласної ради провести 
службове розслідування щодо проекту рішення і доповісти на наступному 
засіданні комісії; 

Маніліч В.М. висловився про те, що даний об'єкт включено в програму 
приватизації і зауважив щодо терміну дії проведеної оцінки; 

Гайничеру М.І. та Придій Г.В. виступили щодо вбачання елементів змови з 
метою відтермінування розгляду цього питання; 

Ткачук В.В. виступив щодо поіменного голосування з цього питання; 

Гайничеру М.І. запропонував рекомендувати тим хто має сумніви щодо 
проведеної оцінки звернутися до правоохоронних органів; 

Гливко А.Г. виступила щодо доопрацювання цього питання і його розгляді на 
наступному засіданні комісії; 

Годнюк Л.О. запропонувала вести аудіо та за бажання відео фіксації засідань 
комісії; 

Ткачук В.В. та Годнюк Л.О. запропонували повторно проголосувати проект 
висновку комісії: 

"Підтримати внесений проект рішення "Про затвердження звіту про незалежну 
оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається 
з приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., вартістю 
940980 грн. без врахування ПДВ, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 
19-Д", який було розміщено на сайті обласної ради 30.10.2015." 

Результат голосування: 
"за" – Волошенюк М.В.; Гайничеру М.І.; Мотуляк В.Д.; Придій Г.В.; Ткачук В.В. 
"проти" – 0. 
"утримались" – Годнюк Л.О.; Гливко А.Г.; Фрей П.П. 

Рішення не прийнято 



Вирішили:  

1. Відправити дане питання на довивчення. 
2. Розглянути це питання на наступному засіданні комісії. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XXIІ. Слухали: 
Про повторний розгляд звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення 

змін в договір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого майна 
від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між 
Чернівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення 
площ користування: 

− будівлі літ А до 665,4 кв.м.; 

− гаражів літ Ж до 129,0 кв.м.; 
− загальної площі до 794,4 кв.м. 
 
2. Підтримати внесений проект рішення, який було розміщено на сайті 

обласної ради 20.10.2015. 
Результат голосування: одноголосно - "за". 

 

XXIIІ. Слухали: 
Про розгляд пропозицій обласної державної адміністрації та трудового 

колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо передачі в 
оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця". 
Виступили: Бардюк І.В., Ткачук В.В., Герман М.І., Гайничеру М.І., Годнюк 
Л.О. 

Вирішили:  

1.     Відтермінувати розгляд цього питання з метою детального вивчення. 
2.  Створити підкомісію для детального вивчення цього питання з 

представників постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, а саме: Гливко А.Г., Ткачука В.В. та Годнюк Л.О. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 

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

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 



 
Виступили: Герман М.І., Гайничеру М.І., Придій Г.В., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Внести зміни та доповнення до проекту рішення обласної ради "Про 
списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області", який було оприлюднено на сайті обласної ради 
12.10.2015, а саме: 

1. В преамбулі проекту рішення після слів та цифр "від 29.09.2015" 
доповнити словами та цифрами "та від 12.01.2016". 

2. Пункт 1 проекту рішення доповнити підпунктами наступного змісту: 
"1.5. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання "Юність Буковини" відеопроектора SANYO PDG DSU 30, 2010 року 
випуску, інвентарний номер 10490102, балансовою вартістю 5500,00 грн., із 
нарахованим зносом 2246,00 грн; 

1.6. Чернівецької обласної психіатричної лікарні автомобіля УАЗ-3962, 
1990 року випуску, інвентарний номер 10510008, реєстраційний номер 33-59 
ЧВЛ, номер шасі 10078533, номер кузова 18921, балансовою вартістю 15932,00 
грн., із нарахованим повним зносом". 

3. Доповнити проект рішення пунктом 2 наступного змісту: 
"2. Надати дозвіл на передачу в установленому порядку з балансу: 
2.1. ОКП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 

територіальних громад" на баланс комунального закладу "Чернівецький 
обласний музей народної архітектури та побуту" автомобіля ГАЗ 3110, 1998 
року випуску, інвентарний номер 10510045, реєстраційний номер СЕ 0038 АА, 
номер шасі WO 159829, пробіг 540400 км., балансовою вартістю 17223,00 грн., 
із нарахованим повним зносом; 

2.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату на баланс 
Брусницької сільської ради житловий будинок 1971 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10310017, балансовою вартістю 40904,00 
грн., із нарахованим повним зносом". 

2. Враховуючи зазначені доповнення пункти 2, 3, 4, 5 проекту рішення 
відповідно вважати пунктами  3, 4, 5, 6. 

3. Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. при розгляді проекту 
рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області" на засіданні сесії обласної ради 
озвучити вищезазначені доповнення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 
 
Голова постійної комісії                                                                          Л. Годнюк 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                       А. Гливко 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про обрання заступника голови 
постійної комісії та секретаря 
постійної комісії обласної ради з 
питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 
 

Заслухавши голову постійної комісій обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Годнюк Л.О., комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області Мотуляка Віктора 
Дмитровича. 

2. Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області Гливко Альону Георгіївну. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк  



 

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 
 
_________ 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2016 рік 

 

 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016 рік, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на 2016 рік. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                    Л.Годнюк 



 

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 
 
"___" січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд внесеного головою обласної 
державної адміністрації подання щодо 
призначення Гавриша І. І. на посаду 
генерального директора спеціалізованого 
територіального медичного об'єднання 
"Фтизіатрія", головного лікаря 
комунальної медичної установи 
"Обласний клінічний протитуберкульоз-
ний диспансер"  

 

Розглянувши та обговоривши заяву Гавриша Івана Івановича щодо 
призначення його на посаду генерального директора спеціалізованого 
територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", головного лікаря 
комунальної медичної установи "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" від 15.09.2015 року, враховуючи внесене головою 
облдержадміністрації подання щодо його призначення на зазначену посаду 
від 23.09.2015 року  № 01.36/18-2260, витяг з протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 24.12.2015р., 
згідно якого призначення Гавриша І.І. не набрало необхідної кількості 
голосів 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. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання 

щодо призначення Гавриша Івана Івановича на посаду генерального 
директора спеціалізованого територіального медичного об'єднання 
"Фтизіатрія", головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер". 

2.  Підтримати попередньо внесений проект рішення щодо призначення 
Гавриша І.І., розміщений на сайті обласної ради від 12.10.2015р., внести його 
на розгляд сесії обласної ради та в пункті 4 внести відповідні зміни щодо 
голів постійних комісій. 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

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 
 
"___" січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд внесеного головою обласної 
державної адміністрації подання щодо 
призначення Леонець С.І. на посаду 
начальника ОКУ "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони 
здоров'я області"  

 

Розглянувши та обговоривши заяву Леонець Світлани Іванівни від 
15.09.2015р. щодо призначення її на посаду начальника обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності 
закладів охорони здоров'я області", враховуючи внесене головою 
облдержадміністрації подання щодо її призначення на зазначену посаду від 
23.09.2015р. № 01.36/18-2261, висновок постійної комісії з питань 
приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 29.09.2015р., висновок постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 24.12.2015р. 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. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання 

щодо призначення Леонець Світлани Іванівни на посаду начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

2.  Підтримати попередньо внесений проект рішення про призначення 
Леонець С.І., розміщений на сайті обласної ради від 12.10.2015р., внести його  
на розгляд сесії обласної ради та в пункті 4 внести відповідні зміни щодо 
голів постійних комісій.  
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 
 



 

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 
 
12 січня 2016 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
створення комунального 
підприємства "Чернівецький 
обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної 
установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна 
поліклініка" 

 

 

Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради 
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 
шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 
Повернутися до розгляду цього питання в 2 кварталі 2016 року.  

 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради "Про 
ліквідацію обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці" 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про ліквідацію обласної 
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці", комісія 

ВИРІШИЛА: 

Внести зміни у вищезазначений проект рішення та доповнити 
наступним: 

1. в назві "Про ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий 
санаторій "Щербинці" доповнити словами "шляхом приєднання до ОКУ 
"Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 
ураженнями нервової системи"; 

2. департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації: 

- підготувати відповідний проект рішення щодо приєднання ОКУ 
"Дитячий санаторій "Щербинці" до ОКУ "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової 
системи" та подати в обласну раду для подальшого розгляду на 
профільних комісіях та сесії обласної ради; 

- проект рішення "Про ліквідацію обласної комунальної установи 
"Дитячий санаторій "Щербинці" зняти з сайту обласної ради. 

 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради «Про 
приведення обласного бюджету на 
2016 рік у відповідність до Закону 
України «Про державний бюджет 
України на 2016 рік» та інших 
законодавчих актів» 

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проект рішення обласної ради  «Про приведення 
обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України «Про 
державний бюджет України на 2016 рік» та інших законодавчих актів», 
комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради «Про приведення обласного 
бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України «Про державний 
бюджет України на 2016 рік» та інших законодавчих актів» для розгляду на 
сесії Чернівецької обласної ради. 

2. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
при уточненні бюджету запланувати кошти на збільшення депутатського 
фонду в розмірі 10 тисяч гривень. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
"12" січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд внесеного Департаментом 
соціального захисту населення 
Чернівецької облдержадміністрації 
клопотання щодо звільнення з посади 
директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-
інтернату Кондрат О.М. 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації від 16.12.2015р № 6955 щодо 
дострокового розірвання строкового трудового договору, укладеного з 
директором Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату 
Кондрат Ольгою Миколаївною, укладеного на строк з 26.12.2013р. до 
26.12.2018р. та звільнення її із займаної посади, керуючись абзацом 2 пункту 
4.1.1. 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, згідно якого дострокове розірвання строкового 
трудового договору або контракту з керівником об'єкту комунальної 
власності здійснюється на підставі рішення сесії обласної ради за поданням 
голови обласної державної адміністрації, згідно з обгрунтованим висновком 
галузевого управління та висновку постійної профільної комісії обласної 
ради, комісія  

ВИРІШИЛА: 
 Відхилити клопотання Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо звільнення директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-інтернату Кондрат О.М., як таке, що не 
відповідає нормам 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. 
 
Голова постійної комісії                                                                     Л. Годнюк  
 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ОКП "Буковинська книга" у 
постійне користування 

 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання ОКП "Буковинська книга" 
№288 від 18.12.2015 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування" за адресою: м. 
Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 4 (вул. Ломоносова, 4), комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу ОКП "Буковинська книга" на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування за адресою: м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 4 (вул. 
Ломоносова, 4). 
2. Внести відповідний проект рішення обласної ради на розгляд сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи "Буревісник", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького обласного 
центру фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної 
школи вищої спортивної 
майстерності" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької обласної школи вищої спортивної 
майстерності", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного 
Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення 
сесії обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецького регіонального 
центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів "Інваспорт" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації", 
комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського 
резерву м. Чернівці зі стрільби із 
лука" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву м. Чернівці зі стрільби із лука", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 
установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 

 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м. Чернівці" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення обласної ради "Про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці", 
комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 
1. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

установи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
питання зняти з розгляду. 

2. Звернутися до обласної державної адміністрації щодо зняття з сайту 
цього проекту рішення. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Департаменту освіти 
і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 
щодо реорганізації комунального обласного 
позашкільного оздоровчого закладу 
"Перлина гір" шляхом приєднання до 
комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді" 

 

 

Розглянувши звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 щодо 
реорганізації комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
"Перлина гір" шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді", 
комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації №01-23/3131 від 03.12.2015 щодо реорганізації 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу "Перлина гір" 
шляхом приєднання до комунального закладу "Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" взяти до відома. 

2. Рекомендувати 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" для розгляду сесії 
обласної ради. 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк 



 

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 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання Чернівецької 
обласної ради профспілок щодо надання 
дозволу на укладання договорів позички з 
управлінням виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Чернівецькій 
області та управлінням держпраці у 
Чернівецькій області 

 
Розглянувши клопотання Чернівецької обласної ради профспілок щодо 

надання дозволу на продовження терміну дії договорів позички, укладених з 
управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України у Чернівецькій 
області та управлінням держпраці у Чернівецькій області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в 
позичку частини приміщень четвертого поверху будівлі за адресою:  
вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях управлінню виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування та нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Чернівецькій області та управлінню держпраці у 
Чернівецькій області на строк 2 роки і 11 місяців. 

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

 
 
 
Голова постійної комісії            Л. Годнюк 
 
 
 



 

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 
12 січня 2016 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ПАТ КБ "ПриватБанк" 
щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення ПАТ КБ "ПриватБанк" щодо передачі в оренду неру-
хомого майна (частини приміщення першого поверху будівлі літ А в межах площі 
для розміщення банкомату) за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, врахо-
вуючи погодження балансоутримувача ОКП "Центр комунального майна", керую-
чись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину при-

міщення першого поверху будівлі літ А в межах площі для розміщення банкомату) 
площею 1 кв.м. за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях, матеріали направити 
конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення апарата самообслуговування об'єд-

наної системи миттєвої сплати; 
2.2. Зміна профілю використання майна можлива за погодженням з балансо-

утримувачем майна, при цьому ставка орендної плати не може бути меншою за по-
чаткову; 

2.3. Поліпшення орендованого майна, проведені за рахунок орендаря, не за-
раховуються орендарю як невід'ємні поліпшення та не компенсуються; 

2.4. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший 
термін; 

2.5. 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); 

2.6. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за ра-
хунок орендаря. 

3. В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець 
конкурсу визначається за найвищою ставкою місячної орендної плати. 
 
Голова постійної комісії      Л.Годнюк  
  



 

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 
 
12 січня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення обласного 
комунального підприємства "Буковинська 
книга" щодо передачі в позичку нерухомого 
майна площею 140,4 кв.м. за адресою:  
вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях  

 

 
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства 

"Буковинська книга" від 20.10.2015 № 251 щодо передачі в позичку нерухомого 
майна площею 140,4 кв.м. за адресою: вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях, 
враховуючи погодження балансоутримувача – ОКП "Центр комунального 
майна", комісія  

 

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

майно площею 140,4 кв.м. за адресою: вул. М. Заньковецької, 4 в м. Чернівцях 
для розміщення магазину з продажу книг та канцелярських товарів на строк 2 
роки 11 місяців, встановивши річну оренду плату у розмірі 1 грн. 

2. Підтримати внесений проект рішення, який було розміщено на сайті 
обласної ради 03.11.2015. 
 

 

 
Голова постійної комісії                                                                         Л. Годнюк 



 

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 
12 січня 2016  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про внесення проекту рішення "Про 
затвердження звіту про незалежну оцінку 
майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ 
Л, Л', Л", що складається з приміщень 1-1 –  
1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м., 
вартістю 940980 грн без врахування ПДВ, за 
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,  
19-Д" на розгляд сесії обласної ради 

 

Розглянувши рішення конкурсної комісії обласної ради від 08.10.2015 
(протокол №47) з розгляду питання "Про затвердження звіту про незалежну 
оцінку майна: 22/100 частини будівлі міні-пекарні літ Л, Л', Л", що складається з 
приміщень 1-1 – 1-17, 1-36 – 1-40, загальною площею 245,1 кв.м. за адресою:  
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19-Д", враховуючи рішення 31-ї сесії обласної 
ради VI скликання від 02.04.2015 № 49-31/15 "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: 

 
1. Відправити дане питання на довивчення. 
2. Розглянути це питання на наступному засіданні комісії. 

 
 
 
Голова постійної комісії                Л. Годнюк 



 

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 
12 січня 2016  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про повторний розгляд звернення ОКП 
"Буковина-Фарм" щодо внесення змін в 
договір позички нерухомого майна від 
10.12.2009 за адресою: пров. Текстильни-
ків, 1 в м. Чернівцях в частині зменшення  
площі користування 
 

Розглянувши звернення ОКП "Буковина-Фарм" щодо внесення змін в до-
говір позички нерухомого майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 
1 в м. Чернівцях в частині зменшення площі користування, враховуючи пого-
дження балансоутримувача ОКП "Центр комунального майна", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Вважати за доцільне внесення змін в договір позички нерухомого 
майна від 10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між Че-
рнівецькою обласною радою та ОКП "Буковина-Фарм" в частині зменшення 
площ користування: 

− будівлі літ А до 665,4 кв.м.; 

− гаражів літ Ж до 129,0 кв.м.; 
− загальної площі до 794,4 кв.м. 
 

2. Підтримати внесений проект рішення, який було розміщено на сайті 
обласної ради 20.10.2015. 
 

 
Голова постійної комісії                                                                         Л. Годнюк 
 



 

 

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 
 

12 січня 2016 м. Чернівці 
В И С Н О В О К  

 
 
 
 
 
 

Про розгляд пропозицій обласної 
державної адміністрації та 
трудового колективу ОКП 
"Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" щодо передачі в оренду 
цілісного майнового комплексу 
ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" 
 

Розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації та трудового 
колективу ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" щодо передачі в оренду 
цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.    Відтермінувати розгляд цього питання з метою детального вивчення. 
2. Створити підкомісію для детального вивчення цього питання з 

представників постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, а саме: Гливко А.Г., Ткачука В.В. та Годнюк Л.О. 

 
 

 
 

 
Голова постійної комісії                                                                            Л. Годнюк 

 



 

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 
 
12 січня 2016 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 зміни та доповнення до проекту рішення обласної ради "Про 
списання та передачу окремого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області", який було оприлюднено на сайті обласної 
ради 12.10.2015, а саме: 

1. В преамбулі проекту рішення після слів та цифр "від 29.09.2015" 
доповнити словами та цифрами "та від 12.01.2016". 

2. Пункт 1 проекту рішення доповнити підпунктами наступного змісту: 
"1.5. Комунального закладу "Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання "Юність Буковини" відеопроектора SANYO PDG DSU 30, 2010 
року випуску, інвентарний номер 10490102, балансовою вартістю 5500,00 
грн., із нарахованим зносом 2246,00 грн; 

1.6. Чернівецької обласної психіатричної лікарні автомобіля УАЗ-3962, 
1990 року випуску, інвентарний номер 10510008, реєстраційний номер 33-59 
ЧВЛ, номер шасі 10078533, номер кузова 18921, балансовою вартістю 
15932,00 грн., із нарахованим повним зносом". 



3. Доповнити проект рішення пунктом 2 наступного змісту: 
"2. Надати дозвіл на передачу в установленому порядку з балансу: 
2.1. ОКП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності 

територіальних громад" на баланс комунального закладу "Чернівецький 
обласний музей народної архітектури та побуту" автомобіля ГАЗ 3110, 1998 
року випуску, інвентарний номер 10510045, реєстраційний номер СЕ 0038 
АА, номер шасі WO 159829, пробіг 540400 км., балансовою вартістю 
17223,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

2.2. Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату на баланс 
Брусницької сільської ради житловий будинок 1971 року введений в 
експлуатацію, інвентарний номер 10310017, балансовою вартістю 40904,00 
грн., із нарахованим повним зносом". 

2. Враховуючи зазначені доповнення пункти 2, 3, 4, 5 проекту рішення 
відповідно вважати пунктами  3, 4, 5, 6. 

3. Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. при розгляді проекту 
рішення "Про списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області" на засіданні сесії обласної 
ради озвучити вищезазначені доповнення. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк 
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