
ПРОТОКОЛ № 4 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
15 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій Г.В., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В., Фрей П.П. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Гайничеру М.І. 
 
 
Запрошені: 
Герман М.І. – заступник начальника 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; 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 
Усик В.С. – в.о. заступника голови Чернівецької обласної державної 
адміністрації; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Орендович В.Р. – в.о. генерального директора Обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Буковиналіс"; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 



 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 щодо призначення Пріску В.В. на посаду 
головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка". 

Інформує: Андрієць О.А., Пріску В.В., Малишевський І.О., Герман М.І. 
2. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження 

складу конкурсної комісії обласної ради". 

Інформує: Бардюк І.В., Чернушка С.І. 

3. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про надання згоди на 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
земельних лісових ділянок". 

Інформує: Орендович В.Р., Усик В.С. 

 
І. Слухали: 

Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей від 02.03.2016 щодо призначення Пріску В.В. на посаду 
головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка". 
Виступили: Андрієць О.А., Пріску В.В., Малишевський І.О., Герман М.І., 
Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей від 02.03.2016 взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради видати 
розпорядження про призначення Пріску В.В. тимчасово виконуючим обов'язки 
головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" з 21 березня 2016 року. 

 
Результат голосування: одноголосно - "за". 

 
ІI. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження складу 
конкурсної комісії обласної ради". 



Виступили: Бардюк І.В., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Підтримати зазначений проект рішення та рекомендувати його для 
розгляду на сесії обласної ради. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 2 - "утримались", 0 - "проти". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про надання згоди на 

прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 
земельних лісових ділянок". 
Виступили: Орендович В.Р., Усик В.С. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення "Про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних лісових 
ділянок" для розгляду на сесії обласної ради. 

 

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 
 
15 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд висновку постійної 
комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 
щодо призначення Пріску В.В. на 
посаду головного лікаря КУ 
"Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка" 
 

Розглянувши та обговоривши висновок постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 щодо призначення Пріску В.В. 
на посаду головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка", комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей від 02.03.2016 взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради видати 
розпорядження про призначення Пріску В.В. тимчасово виконуючим 
обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка" з 21 березня 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 
 
 15 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної 
ради "Про затвердження складу кон-
курсної комісії обласної ради" 

 

 
Розглянувши проект рішення обласної ради "Про затвердження складу 

конкурсної комісії обласної ради", комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
 

Підтримати зазначений проект рішення та рекомендувати його для роз-
гляду на 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 
 
15 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення обласної 
ради "Про надання згоди на 
прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області земельних лісових 
ділянок" 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст області земельних лісових ділянок", відповідно до Регламенту 
Чернівецької обласної ради, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати проект рішення "Про надання згоди на прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області земельних 
лісових ділянок" для розгляду на сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк  
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