
ПРОТОКОЛ № 5 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
24 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Придій Г.В., Фрей П.П. 
 
 
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; 
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; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей; 
Кобевко О.П. – заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Чобан Ю.І. – заступник директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Півень Ю.Й. – в.о. директора Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації; 
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації; 
Ткачук Т.В. – заступник начальника управління – начальник відділу цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації; 
Марусик Євген – учасник АТО; 
Корній Д.І. – учасник АТО; 
Ковалець Ю.М. – голова ВГО "Ніхто Крім Нас". 



Коваль Ю.І. – головний лікар обласної комунальної медичної установи 
"Патологоанатомічне бюро"; 
Задорожний В.Д. – головний лікар комунальної медичної установи "Обласний 
центр "Здоров'я" ; 
Леонова М.О. – головний лікар обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний ендокринологічний диспансер"; 
Філіпець Л.П. – головний лікар комунальної медичної установи "Обласний 
спеціалізований будинок дитини"; 
Гнатюк В.І. – головний лікар обласного протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ"; 
Гонца А.О. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер"; 
Мігайчук В.М. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр служби крові"; 
Представники трудового колективу комунальної установи "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер"; 
Представники трудового колективу комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові". 
Бойко Д.І. – в.о. головного лікаря ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця"; 
Коваленко О.Д. – головний бухгалтер ОКП "Адміністратор систем 
електронного урядування"; 
Чепіль М.І. – головний лікар КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня"; 
Парасківа М.С. – директор Чернівецького геріатричного пансіонату; 
Ванзуряк О.К. – директор ОКП "Центр комунального майна"; 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Патологоанатомічне бюро" Коваля Ю.І. щодо продовження трудових 
відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Коваль Ю.І., Чернушка С.І., Малишевський І.О. 

2. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 
"Обласний центр "Здоров'я" Задорожного В.Д. щодо продовження трудових 
відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Задорожний В.Д., Чернушка С.І., Малишевський 
І.О. 

3. Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної установи 
"Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" Леонової М.О. щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Леонова М.О., Чернушка С.І., Малишевський І.О. 



4. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" Філіпець Л.П. щодо продовження 
трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Філіпець Л.П., Чернушка С.І., Малишевський І.О. 

5. Про розгляд заяви головного лікаря обласного 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" Гнатюка В.І. щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Гнатюк В.І., Чернушка С.І., Малишевський І.О. 

6. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О. щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Гонца А.О., Чернушка С.І., Малишевський І.О., 
представники трудового колективу. 

7. Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчука В.М. щодо 
продовження трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Мігайчук В.М., Чернушка С.І., Малишевський І.О. 

8. Про розгляд звернення працівників ОКМУ ОДПТС "Садгора" від 
01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 №Кол-27 та звернення всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто Крім Нас" від 10.02.2016 №74 щодо роботи 
головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора".  

Інформує: Андрієць О.А., Малишевський І.О., Ковалюк В.Д., Ковалець 
Ю.М,, представники трудового колективу. 

9. Про розгляд заяви головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка В.Д. щодо продовження 
трудових відносин. 

Інформує: Андрієць О.А., Малишевський І.О., Ковалюк В.Д., Чернушка С.І. 

10. Про розгляд звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" від 23.02.2016 №25 щодо виділення коштів для фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

Інформує: Андрієць О.А., Бойко Д.І. 

11. Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 "Про розгляд звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця". 

Інформує: Андрієць О.А., Бойко Д.І,. Малишевський І.О. 



12. Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 "Про порядок отримання в Чернівецькій 
області безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасниками антитерористичної операції". 

Інформує: Андрієць О.А., Малишевський І.О. 

13. Про розгляд звернення Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації №03-12/102 від 10.02.2016  щодо доцільності ліквідації чи 
призупинення діяльності ОКП "Адміністратор систем електронного 
урядування". 

Інформує: Чобан Ю.І., Островська О.О., Коваленко О.Д. 

14. Про розгляд заяви Островської О.О. про звільнення її з посади 
тимчасово виконуючої обов'язки директора ОКП "Адміністратор систем 
електронного урядування". 

Інформує: : Чобан Ю.І., Островська О.О., Чернушка С.І. 
15. Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП 

щодо надання дозволу на будівництво храму на території ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 

Інформує: Андрієць О.А., Грушко О.І.  
16. Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП 

щодо надання дозволу на будівництво храму на території КУ "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" за адресою: вул. Героїв Майдану, 
242 в м. Чернівцях. 

Інформує: Андрієць О.А., Гонца А.О. 
17. Про розгляд заяви настоятеля храму Покрова Пресвятої Богородиці 

УПЦ КП Протоієрея Володимира Можарівського №39/289 від 10.02.2016 щодо 
надання дозволу на постійне користування земельною ділянкою площею 0,01 га 
за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А. 

Інформує: Андрієць О.А., Чепіль М.І.  
18. Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП 

щодо надання дозволу на будівництво Єпархіального будинку на території 
Чернівецького геріатричного пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13                
в м. Чернівцях. 

Інформує: Півень Ю.Й., Парасківа М.С., Сірман Д.О. 
19. Про розгляд звернення комунальної установи "Чернівецька обласна 

бібліотека для дітей" від 12.02.2016 №16 щодо передачі приміщення з балансу 
ОКП "Центр комунального майна" на баланс КУ "Чернівецька обласна 
бібліотека для дітей". 

Інформує: Ванзуряк О.К., Кирилюк Л.М.,  



20. Про розгляд звернення Новодністровської міської ради від 
08.02.2016 №210 щодо надання на випадок оголошення воєнного стану 
приміщення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою для розміщення бойового злагодження та всебічного забезпечення 
820 загону оборони міста Новодністровськ. 

Інформує: Періус Н.В., Статнік І.В. 
21. Про розгляд звернення та проекту рішення внесеного обласною 

державною адміністрацією щодо передачі в оренду на пільгових умовах 
управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації нерухомого 
майна площею 222,5 кв.м. 

Інформує: Ткачук Т,В., Бардюк І.В. 
22. Про розгляд ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо 

передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. 
Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В. 
23. Про звіти про періодичне відстеження результативності 

регуляторних актів - Положень, що регулюють питання орендних відносин. 
Інформує: Бардюк І.В. 
24. Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності 

обласних комунальних підприємств за 2015 рік. 
Інформує: Герман М.І. 
25. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

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

 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Патологоанатомічне бюро" Коваля Ю.І. щодо продовження трудових 
відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Коваль Ю.І. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем обласної комунальної 
медичної установи "Патологоанатомічне бюро" Ковалем Юрієм Івановичем 
шляхом укладання нового контракту на новий строк. 



Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 

Рішення не прийнято  
 
ІI. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 
"Обласний центр "Здоров'я" Задорожного В.Д. щодо продовження трудових 
відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Задорожний В.Д., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації підготувати пропозиції (у вигляді проекту рішення 
сесії обласної ради) щодо реорганізації комунальної медичної установи 
"Обласний центр "Здоров'я" шляхом приєднання до іншої установи охорони 
здоров'я (як приклад Обласна комунальна установа "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області"). 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем шляхом укладання нового 
контракту на новий строк до моменту завершення реорганізації комунальної 
медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" шляхом приєднання до іншої 
установи охорони здоров'я. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної установи 

"Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" Леонової М.О. щодо 
продовження трудових відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Леонова М.О., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний ендокринологічний диспансер" Леоновою Мариною Олександрівною 
шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 



ІV. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної медичної установи 

"Обласний спеціалізований будинок дитини" Філіпець Л.П. щодо продовження 
трудових відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Філіпець Л.П., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної  медичної установи "Обласний 
спеціалізований будинок дитини" Філіпець Людмилою Павлівною шляхом 
укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря обласного протитуберкульозного 

санаторію "Красноїльськ" Гнатюка В.І. щодо продовження трудових відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Гнатюк В.І., Чернушка С.І., 

Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем обласного протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" Гнатюком Володимиром Іллічем шляхом укладання нового 
контракту на новий строк. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 

обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О. щодо продовження 
трудових відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Ковалець Ю.М., Є.Марусик, Корній Д.І., Гонца А.О., 
представники трудового колективу, Чернушка С.І. 

Вирішили:  



При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Гайничеру М.І. відтермінувати розгляд даного питання до можливого 
звернення до правоохоронних органів по суті справи. 

Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 

Рішення не прийнято. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонцою Анатолієм 
Олександровичем шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 6 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 

 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр служби крові" Мігайчука В.М. щодо продовження трудових 
відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Мігайчук В.М., представники трудового колективу, Чернушка 
С.І. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком Василем 
Михайловичем шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: 0 - "за", 0 - "проти", 9 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення працівників ОКМУ ОДПТС "Садгора" від 

01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 №Кол-27 та звернення всеукраїнської 



громадської організації "Ніхто Крім Нас" від 10.02.2016 №74 щодо роботи 
головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора". 
Виступили: Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко 
О.П., Андрієць О.А., Ковалець Ю.М. 

Вирішили:  

Взяти до уваги звернення працівників ОКМУ ОДПТС "Садгора" від 
01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 №Кол-27 та звернення всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто Крім Нас" від 10.02.2016 №74 щодо роботи 
головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора", протокольне рішення зборів 
трудового колективу ОКМУ ОДПТС "Садгора" щодо довіри та підтримки на 
посаді головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора" при прийнятті рішення щодо 
продовження трудових відносин з головним лікарем ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюком В.Д. 
 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка В.Д. щодо продовження 
трудових відносин. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Ковалець Ю.М. 

Вирішили:  

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Ковалюком Василем Дмитровичем шляхом укладання нового 
контракту на новий строк. 

Результат голосування: 0 - "за", 8 - "проти", 1 - "утримались". 

Рішення не прийнято  
 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 

23.02.2016 №25 щодо виділення коштів для фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Бойко Д.І. 



Вирішили:  

1. Звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 23.02.2016 
№25 щодо виділення коштів для фінансово-господарської діяльності 
підприємства взяти до відома. 

2. Звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 23.02.2016 
№25 направити Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації для відповідного реагування та створення цільової 
програми функціонування ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XІ. Слухали: 
Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей від 02.03.2016 "Про розгляд звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця". 
Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Бойко Д.І. 

Вирішили:  

1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей від 02.03.2016 "Про розгляд звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця". 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення  
підготувати звернення до організації, яка проводить тендери по наданню 
путівок учасникам АТО в лікувальні заклади, з метою включення ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" до переліку установ, які надають 
лікувальні послуги учасникам АТО. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації створити цільову програму функціонування ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

4. Депутатській комісії створеній висновком постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 12.01.2016 виїхати на місце 
та ознайомитися з фінансово-господарською діяльністю та ситуацією, яка 
склалася на ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 



XIІ. Слухали: 
Про розгляд висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей від 02.03.2016 "Про порядок отримання в Чернівецькій області 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасниками антитерористичної операції". 
Виступили: Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В., Малишевський І.О., 
Андрієць О.А., Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Висновок комісії взяти до відома. 
2. В разі надходження до обласної ради пропозицій 

балансоутримувача (ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни") 
щодо передачі в оренду нерухомого майна під розміщення аптечного пункту, 
розглянути їх у відповідності до діючих Положень. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації №03-12/102 від 10.02.2016  щодо доцільності ліквідації чи 
призупинення діяльності ОКП "Адміністратор систем електронного 
урядування". 
Виступили: Чобан Ю.І., Коваленко О.Д., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Ткачук 
В.В., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Звернення Департаменту фінансів обласної державної адміністрації №03-
12/102 від 10.02.2016 щодо доцільності ліквідації чи призупинення діяльності 
ОКП "Адміністратор систем електронного урядування" взяти до відома. 

Результат голосування: 6 - "за", 0 - "проти", 3 - "утримались". 
 

XІV. Слухали: 
Про розгляд заяви Островської О.О. про звільнення її з посади тимчасово 

виконуючої обов'язки директора ОКП "Адміністратор систем електронного 
урядування". 
Виступили: Чобан Ю.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В., Чернушка 
С.І. 

Вирішили:  



1. Заяву Островської Олени Олександрівни щодо звільнення її з посади 
тимчасово виконуючої обов'язки директора обласного комунального 
підприємства "Адміністратор систем електронного урядування" від 28.01.2016 
року взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо звільнення Островської Олени 
Олександрівни після прийняття рішення щодо ліквідації обласного 
комунального підприємства "Адміністратор систем електронного урядування". 

Результат голосування: 6 - "за", 0 - "проти", 3 - "утримались". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП щодо 

надання дозволу на будівництво храму на території ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Андрієць О.А., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії у зв'язку з 
відсутністю головного лікаря ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги". 

Результат голосування: 6 - "за", 0 - "проти", 3 - "утримались". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП щодо 

надання дозволу на будівництво храму на території КУ "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" за адресою: вул. Героїв Майдану, 
242 в м. Чернівцях. 
Виступили: Андрієць О.А., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

Відкласти розгляд даного питання на період вирішення питання щодо 
призначення керівника комунальної установи "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер". 

Результат голосування: 6 - "за", 0 - "проти", 3 - "утримались". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви настоятеля храму Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ 

КП Протоієрея Володимира Можарівського №39/289 від 10.02.2016 щодо 
надання дозволу на постійне користування земельною ділянкою площею 0,01 га 
за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А. 
Виступили: Андрієць О.А., Чепіль М.І., Годнюк Л.О. 



Вирішили:  

1. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,01 га за 
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А, для надання в постійне користування 
та обслуговування споруди храму Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецької 
Єпархії УПЦ КП. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 7 - "за", 0 - "проти", 2 - "утримались". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд клопотання Управління Чернівецької єпархії УПЦ КП щодо 

надання дозволу на будівництво Єпархіального будинку на території 
Чернівецького геріатричного пансіонату за адресою: вул. І. Підкови, 13                
в м. Чернівцях. 
Виступили: Півень Ю.Й., Парасківа М.С., Годнюк Л.О. 

Вирішили:  

1. Зняти дане питання з розгляду. 
2. Створити депутатську підкомісію до складу якої включити депутатів 

обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Мотуляка В.Д. для довивчення даного 
питання. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XІX. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної установи "Чернівецька обласна 

бібліотека для дітей" від 12.02.2016 №16 щодо передачі приміщення з балансу 
ОКП "Центр комунального майна" на баланс КУ "Чернівецька обласна 
бібліотека для дітей". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу з балансу ОКП "Центр комунального майна" на 
баланс КУ "Чернівецька обласна бібліотека для дітей" нежитлові приміщення в 
житловому будинку літери А загальною площею 486,40 кв.м, в тому числі: в 
підвалі приміщення І-ІІІ пл. 36,40 кв.м;  на 1 поверсі приміщення 5-1 – 5-4, 7-1 
– 7-4 пл. 101,50 кв.м; на 2 поверсі приміщення 5-5 – 5-19 пл. 348,50 кв.м за 
адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 29, балансова вартість яких становить 
1 202 380,00 грн. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 



 

XX. Слухали: 
Про розгляд звернення Новодністровської міської ради від 08.02.2016 

№210 щодо надання на випадок оголошення воєнного стану приміщення 
Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 
для розміщення бойового злагодження та всебічного забезпечення 820 загону 
оборони міста Новодністровськ. 
Виступили: Періус Н.В. 

Вирішили:  

Звернення Новодністровської міської ради від 08.02.2016 №210 щодо 
надання на випадок оголошення воєнного стану приміщення Буковинського 
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою для розміщення 
бойового злагодження та всебічного забезпечення 820 загону оборони міста 
Новодністровськ взяти до відома. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення та проекту рішення внесеного обласною 

державною адміністрацією щодо передачі в оренду на пільгових умовах 
управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації нерухомого 
майна площею 222,5 кв.м. 
Виступили: Ткачук Т,В., Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах управлінню 
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації нерухомого 
майна  площею 222,5 кв.м.  для навчального приміщення цивільного захисту 
(цивільної роботи) на строк 2 роки 11 місяців. 

2. Рекомендувати, внесений обласною державною адміністрацією, 
проект рішення із зазначеного питання для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в 

оренду нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  



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

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного автомата з 

продажу гарячих напоїв; 
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. Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна під 
розміщення апаратів з продажу одноразових бахіл. 

 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

XXIIІ. Слухали: 
Про звіти про періодичне відстеження результативності регуляторних 

актів - Положень, що регулюють питання орендних відносин. 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Звіти про періодичне відстеження результативності регуляторних 
актів – Положень, що регулюють питання орендних відносин, взяти до відома. 

2. Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. підписати звіти про 
періодичне відстеження результативності регуляторних актів: 

− Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області; 

− Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

3. Розмістити на сайті Чернівецької обласної ради вищезазначені 
звіти. 

4. Рекомендувати членам постійної комісії ознайомитись додатково із 
затвердженими обласною радою регуляторними актами та в разі необхідності 
внести пропозиції щодо змін до них. 

 



Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 

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

комунальних підприємств за 2015 рік. 
Виступили: Герман М.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В. 

Вирішили:  

1. Звіт обласних комунальних підприємств за 2015 рік взяти до відома. 
2. Звернути увагу керівників ОКП "Адміністратор систем 

електронного урядування" та КП "Чернівецький обласний бібліотечний 
колектор" на незадовільну роботу підприємств за підсумками 2015 року та в 
місячний термін подати до обласної ради пропозиції щодо покращення 
фінансово-господарського стану підприємств. 

3. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили 
збиток за результатами роботи в 2015 році, вжити всіх необхідних заходів для 
недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати 
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Годнюк 
Л.О.) за результатами роботи в І півріччі 2016 року. 

4. Керівництву ОКП "Буковина-Фарм" звернути увагу на 
несвоєчасність здачі в обласну раду звіту про фінансово-господарську 
діяльність за попередній рік та нездачі на погодження фінансового плану  на 
теперішній рік, що є однією з умов "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", та попередити, що при повторенні 
відповідних фактів керівництво обласного комунального підприємства (т.в.о. 
директора Ігнатенко Г.В., головний бухгалтер Гусєва О.В.) буде притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України. 

5. На наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області (Годнюк Л.О.) заслухати керівництво ОКП "Буковина-
Фарм" (т.в.о. директора Ігнатенко Г.В., головний бухгалтер Гусєва О.В.) 
спільно з представниками інвесторів з конкретною інформацією про стан та 
шляхи покращення фінансово-господарської діяльності обласного 
комунального підприємства, проведення ремонтних робіт зданих в оренду 
приміщень (заміна вікон, дверей, тощо), надання підприємством благодійних 
внесків та інше. 

6. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш 
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків. 

Результат голосування: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 
 



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

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

Вирішили:  

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

1.1. Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1: 
1.1.1 Слуховий тренажер "Видима мова", 2004 року випуску, інвентарний 

номер 10490304, балансовою вартістю 13078,00 грн., із нарахованим повним 
зносом; 

1.1.2. Комп'ютерний слуховий комплекс-поліфонатор ПФ-03-02 Відео, 
2004 року випуску, інвентарний номер 10480315, балансовою вартістю28380,00 
грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Слуховий тренажер Поліфонатор ПФ-03-Відео+ноутбук, 2007 року 
випуску, інвентарний номер 10490328, балансовою вартістю 21000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.4. Поліфонатор в комплекті електор.пристрої для підсилення звуку 
"Радіоклас", 2004 року випуску, інвентарний номер 10490310, балансовою 
вартістю 57200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.5. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490311, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490312, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.7. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490316, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.8. Реабілітаційне обладнання кабінетів загального призначення, 2006 
року випуску, інвентарний номер 10490327, балансовою вартістю 131345,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської": 

1.2.1. Завіса бархатна, 1980 року випуску, інвентарний номер 10630030, 
балансовою вартістю 5635,96 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Вантажний автомобіль ЗІЛ 130, 1989 року випуску, реєстраційний 
номер 1385 ІСА, номер шасі 2853008, інвентарний номер 10510001, балансовою 
вартістю 10930,69 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу на 
передачу з балансу: 

2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс 
Великокучурівської сільської ради автомобіль швидкої допомоги УАЗ-3962, 
2002 року випуску, реєстраційний номер СЕ 0659 ВС, номер шасі 



ХТТ3741022013648, номер рами 3741002015665, інвентарний номер 10510032, 
балансовою вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" на баланс комунальної медичної 
установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" автоматичний біохімічний 
аналізатор ВТS-370 Plus BIOSYSTEMS, 2005 року випуску, інвентарний номер 
17, балансовою вартістю 61365,00 грн., із нарахованим зносом 26573,00 грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Магальського дитячого будинку-інтернату для розумово відсталих 

дітей, сіялку зернову марки СЗ-36, 1978 року випуску, інвентарний номер 
133013, балансовою вартістю 2155,00 грн., із нарахованим зносом 1266,00 грн. 

4. 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: 8 - "за", 0 - "проти", 1 - "утримались". 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                        А.Гливко 
 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
24 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Придій Г.В., Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
 
Герман М.І. – заступник начальника 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; 
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; 
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної ради; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей; 
Кобевко О.П. – заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Коваль Ю.І. – головний лікар обласної комунальної медичної установи 
"Патологоанатомічне бюро" 
 
 
І. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря обласної комунальної медичної 
установи "Патологоанатомічне бюро" Коваля Ю.І. щодо продовження трудових 
відносин. 



Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Коваль Ю.І.  
 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем обласної комунальної 
медичної установи "Патологоанатомічне бюро" Ковалем Юрієм Івановичем 
шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято  
 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря 
комунальної медичної установи 
"Обласний центр "Здоров'я" 
Задорожного В.Д. щодо продовження 
трудових відносин   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря  комунальної  

медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" Задорожного Василя 
Дмитровича від 27.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом 
укладання контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/658 та 
керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної 
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 

ВИРІШИЛА:  
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 

державної адміністрації підготувати пропозиції (у вигляді проекту рішення 
сесії обласної ради) щодо реорганізації комунальної медичної установи 
"Обласний центр "Здоров'я" шляхом приєднання до іншої установи охорони 
здоров'я (як приклад Обласна комунальна установа "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я 
області"). 

2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної медичної установи "Обласний 
центр "Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем шляхом укладання 
нового контракту на новий строк до моменту завершення реорганізації 
комунальної медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" шляхом 
приєднання до іншої установи охорони здоров'я. 
 
 

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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного 
лікаря обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" 
Леонової М.О. щодо продовження 
трудових відносин 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря  обласної 

комунальної установи "Чернівецький обласний ендокринологічний 
диспансер" Леонової Марини Олександрівни від 25.01.2016р. щодо 
продовження трудових відносин шляхом укладання контракту на новий 
термін, враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/662 та керуючись пунктом 
3.11.3 Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 
ВИРІШИЛА:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний ендокринологічний диспансер" Леоновою Мариною 
Олександрівною шляхом укладання нового контракту на новий строк. 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря 
комунальної медичної установи 
"Обласний спеціалізований будинок 
дитини" Філіпець Л.П. щодо 
продовження трудових відносин   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря  комунальної  

медичної установи "Обласний спеціалізований будинок дитини" Філіпець 
Людмили Павлівни від 26.01.2016р. щодо продовження трудових відносин 
шляхом укладання контракту на новий термін, враховуючи клопотання 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 
01.2/659 та керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення 
та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної 
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 

ВИРІШИЛА:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем комунальної  медичної установи "Обласний 
спеціалізований будинок дитини" Філіпець Людмилою Павлівною шляхом 
укладання нового контракту на новий строк. 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви головного лікаря 
обласного протитуберкульозного 
санаторію "Красноїльськ" Гнатюка В.І. 
щодо продовження трудових відносин   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря  обласного 

протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" Гнатюка Володимира Ілліча 
від 25.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання 
контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/660 та керуючись 
пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 

ВИРІШИЛА:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради продовжити трудові 
відносини з головним лікарем обласного протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ" Гнатюком Володимиром Іллічем шляхом укладання нового 
контракту на новий строк. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                      Л. Годнюк 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
24 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Придій Г.В., Фрей П.П. 
 
 
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; 
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; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей; 
Кобевко О.П. – заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Марусик Євген – учасник АТО; 
Корній Д.І. – учасник АТО; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Гонца А.О. – головний лікар комунальної установи "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер"; 
Представники трудового колективу комунальної установи "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер"; 
 
 
 



VI. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 

обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци А.О. щодо продовження 
трудових відносин. 

Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Є.Марусик, Корній Д.І., Ковалець Ю.М., Гонца А.О., представники 
трудового колективу, Чернушка С.І. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Гайничеру М.І. відтермінувати розгляд даного питання до можливого 
звернення до правоохоронних органів по суті справи. 

Результат голосування: 4 - "за", 0 - "проти", 5 - "утримались". 

Рішення не прийнято. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонцою Анатолієм 
Олександровичем шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: 3 - "за", 0 - "проти", 6 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                                             Л.Годнюк 
 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                          А.Гливко 
 
 



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
24 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Придій Г.В., Фрей П.П. 
 
 
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; 
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; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей; 
Кобевко О.П. – заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Мігайчук В.М. – головний лікар комунальної установи комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр служби крові"; 
Представники трудового колективу комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові". 
 
 
 
 
 



VIІ. Слухали: 
Про розгляд заяви головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 

обласний центр служби крові" Мігайчука В.М. щодо продовження трудових 
відносин. 

Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Мігайчук В.М., представники трудового колективу, Чернушка С.І. 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком Василем 
Михайловичем шляхом укладання нового контракту на новий строк. 

Результат голосування: 0 - "за", 0 - "проти", 9 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято. 
 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення працівників 
ОКМУ ОДПТС "Садгора" від 
01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 
№Кол-27 та звернення всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто Крім 
Нас" від 10.02.2016 №74 щодо роботи 
головного лікаря ОКМУ ОДПТС 
"Садгора" 
 

Розглянувши та обговоривши звернення працівників ОКМУ ОДПТС 
"Садгора" від 01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 №Кол-27 та звернення 
всеукраїнської громадської організації "Ніхто Крім Нас" від 10.02.2016 №74 
щодо роботи головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора", враховуючи 
протокольне рішення зборів трудового колективу ОКМУ ОДПТС "Садгора" 
щодо довіри та підтримки на посаді головного лікаря ОКМУ ОДПТС 
"Садгора", комісія 

ВИРІШИЛА: 
Взяти до уваги звернення працівників ОКМУ ОДПТС "Садгора" від 

01.02.2016 №Кол-15, від 22.02.2016 №Кол-27 та звернення всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто Крім Нас" від 10.02.2016 №74 щодо роботи 
головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора", протокольне рішення зборів 
трудового колективу ОКМУ ОДПТС "Садгора" щодо довіри та підтримки на 
посаді головного лікаря ОКМУ ОДПТС "Садгора" при прийнятті рішення 
щодо продовження трудових відносин з головним лікарем ОКМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюком В.Д. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 Л.Годнюк  



ВИТЯГ 
з протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації 

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

 
24 березня 2016 року                                                    м. Чернівці 

 
 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Волошенюк М.В., 
Гайничеру М.І., Гливко А.Г., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Семенюк І.В., Ткачук 
В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Придій Г.В., Фрей П.П. 
 
 
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; 
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; 
Малишевський І.О. – голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників АТО і 
членів їх сімей; 
Кобевко О.П. – заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Ковалець Ю.М. – голова ВГО "Ніхто Крім Нас". 
 
 
ІХ. Слухали: 

Про розгляд заяви головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюка В.Д. щодо продовження 
трудових відносин. 



Виступили: Годнюк Л.О., Волошенюк М.В., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В., Малишевський І.О., Кобевко О.П., 
Андрієць О.А., Ковалець Ю.М. 
 

При розгляді даного питання була внесена пропозиція депутата обласної 
ради Годнюк Л.О. рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
продовжити трудові відносини з головним лікарем обласної комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Ковалюком Василем Дмитровичем шляхом укладання нового 
контракту на новий строк. 

Результат голосування: 0 - "за", 8 - "проти", 1 - "утримались". 
 

Рішення не прийнято  
 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКП 
"Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" від 23.02.2016 №25 
щодо виділення коштів для 
фінансово-господарської діяльності 
підприємства 
 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" від 23.02.2016 №25 щодо виділення коштів для 
фінансово-господарської діяльності підприємства, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 
23.02.2016 №25 щодо виділення коштів для фінансово-господарської 
діяльності підприємства взяти до відома. 

2. Звернення ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" від 
23.02.2016 №25 направити Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації для відповідного реагування та створення 
цільової програми функціонування ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця". 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про розгляд висновку постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та 
підтримку учасників АТО і членів їх сімей 
від 02.03.2016 "Про розгляд звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного 
комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" 
 

Розглянувши та обговоривши висновок постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 "Про розгляд звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримку 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016 "Про розгляд звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення  
підготувати звернення до організації, яка проводить тендери по наданню 
путівок учасникам АТО в лікувальні заклади, з метою включення ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" до переліку установ, які надають 
лікувальні послуги учасникам АТО. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації створити цільову програму функціонування 
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 



4. Депутатській комісії створеній висновком постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 12.01.2016 виїхати на 
місце та ознайомитися з фінансово-господарською діяльністю та ситуацією, 
яка склалася на ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

  
 

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 
24 березня 2016 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 

 
Розглянувши 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 "Про порядок отримання в Чернівецькій області 
безоплатного та пільгового вілпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі учасникам 
антитерористичної операції)", відповідно до Положення про порядок та умови 
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Висновок комісії взяти до відома. 
2. В разі надходження до обласної ради пропозицій 

балансоутримувача (ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни") 
щодо передачі в оренду нерухомого майна під розміщення аптечного пункту, 
розглянути їх у відповідності до діючих Положень. 

 
 

 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації №03-12/102 від 
10.02.2016  щодо доцільності 
ліквідації чи призупинення 
діяльності ОКП "Адміністратор 
систем електронного урядування" 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації №03-12/102 від 10.02.2016 щодо 
доцільності ліквідації чи призупинення діяльності ОКП "Адміністратор 
систем електронного урядування", комісія 

ВИРІШИЛА: 
Звернення Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

№03-12/102 від 10.02.2016 щодо доцільності ліквідації чи призупинення 
діяльності ОКП "Адміністратор систем електронного урядування" взяти до 
відома. 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви Островської О.О. про 
звільнення її з посади тимчасово 
виконуючої обов'язки директора ОКП 
"Адміністратор систем електронного 
урядування". 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Островської Олени Олександрівни 

щодо звільнення її з посади тимчасово виконуючої обов'язки директора 
обласного комунального підприємства "Адміністратор систем електронного 
урядування" від 28.01.2016 року, враховуючи надане Департаментом 
фінансів облдержадміністрації погодження на її звільнення та керуючись 
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 

ВИРІШИЛА:  
1. Заяву Островської Олени Олександрівни щодо звільнення її з посади 

тимчасово виконуючої обов'язки директора обласного комунального 
підприємства "Адміністратор систем електронного урядування" від 
28.01.2016 року взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду питання щодо звільнення Островської 
Олени Олександрівни після прийняття рішення щодо ліквідації обласного 
комунального підприємства "Адміністратор систем електронного 
урядування". 
 
 

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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання 
Управління Чернівецької єпархії 
УПЦ КП щодо надання дозволу на 
будівництво храму на території ОКУ 
"Лікарня швидкої медичної 
допомоги" за адресою: вул. 
Фастівська, 2 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Управління Чернівецької 
єпархії УПЦ КП щодо надання дозволу на будівництво храму на території 
ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Фастівська, 2 в 
м. Чернівцях, комісія 

ВИРІШИЛА: 
Перенести розгляд даного питання на наступне засідання комісії у 

зв'язку з відсутністю головного лікаря ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги". 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання 
Управління Чернівецької єпархії 
УПЦ КП щодо надання дозволу на 
будівництво храму на території КУ 
"Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 242 в 
м. Чернівцях 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Управління Чернівецької 
єпархії УПЦ КП щодо надання дозволу на будівництво храму на території 
КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях, комісія 

ВИРІШИЛА: 
Відкласти розгляд даного питання на період вирішення питання щодо 

будівництва хоспісу на території лікарні та призначення нового керівника 
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер". 

 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд заяви настоятеля храму 
Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ КП 
Протоієрея Володимира Можарівського 
№39/289 від 10.02.2016 щодо надання 
дозволу на постійне користування 
земельною ділянкою площею 0,01 га за 
адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А 
 

Розглянувши та обговоривши заяву настоятеля храму Покрова Пресвятої 
Богородиці УПЦ КП Протоієрея Володимира Можарівського №39/289 від 
10.02.2016 щодо надання дозволу на постійне користування земельною 
ділянкою площею 0,01 га за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити вилучення частини земельної ділянки площею 0,01 га за 

адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 207-А, для надання в постійне 
користування та обслуговування споруди храму Покрова Пресвятої 
Богородиці Чернівецької Єпархії УПЦ КП. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду 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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд клопотання 
Управління Чернівецької єпархії 
УПЦ КП щодо надання дозволу на 
будівництво Єпархіального будинку 
на території Чернівецького 
геріатричного пансіонату за 
адресою: вул. І. Підкови, 13 в м. 
Чернівцях 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Управління Чернівецької 
єпархії УПЦ КП щодо надання дозволу на будівництво Єпархіального 
будинку на території Чернівецького геріатричного пансіонату за адресою: 
вул. І. Підкови, 13 в м. Чернівцях, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Зняти дане питання з розгляду. 

2. Створити депутатську підкомісію до складу якої включити депутатів 
обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Мотуляка В.Д. для довивчення 
даного питання. 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунальної 
установи "Чернівецька обласна 
бібліотека для дітей" від 12.02.2016 
№16 щодо передачі приміщення з 
балансу ОКП "Центр комунального 
майна" на баланс КУ "Чернівецька 
обласна бібліотека для дітей" 
 

Розглянувши та обговоривши звернення комунальної установи 
"Чернівецька обласна бібліотека для дітей" від 12.02.2016 №16 щодо передачі 
приміщення площею 486,40 кв.м. з балансу ОКП "Центр комунального 
майна" на баланс КУ "Чернівецька обласна бібліотека для дітей", комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити передачу з балансу ОКП "Центр комунального майна" на 

баланс КУ "Чернівецька обласна бібліотека для дітей" нежитлові приміщення 
в житловому будинку літери А загальною площею 486,40 кв.м, в тому числі: 
в підвалі приміщення І-ІІІ пл. 36,40 кв.м;  на 1 поверсі приміщення 5-1 – 5-4, 
7-1 – 7-4 пл. 101,50 кв.м; на 2 поверсі приміщення 5-5 – 5-19 пл. 348,50 кв.м 
за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 29, балансова вартість яких 
становить 1 202 380,00 грн. 

2. Внести відповідний проект рішення для розгляду 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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення 
Новодністровської міської ради від 
08.02.2016 №210 щодо надання на 
випадок оголошення воєнного стану 
приміщення Буковинського ліцею-
інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою для розміщення 
бойового злагодження та всебічного 
забезпечення 820 загону оборони міста 
Новодністровськ 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Новодністровської міської ради 
від 08.02.2016 №210 щодо надання на випадок оголошення воєнного стану 
приміщення Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою для розміщення бойового злагодження та всебічного 
забезпечення 820 загону оборони міста Новодністровськ, комісія 

ВИРІШИЛА: 
Звернення Новодністровської міської ради від 08.02.2016 №210 щодо 

надання на випадок оголошення воєнного стану приміщення Буковинського 
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою для 
розміщення бойового злагодження та всебічного забезпечення 820 загону 
оборони міста Новодністровськ взяти до відома. 
 
 
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 
 
 24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення та проекту рішення, 
внесеного обласною державною адміністрацією, 
щодо передачі в оренду на пільгових умовах 
управлінню цивільного захисту населення обл-
держадміністрації нерухомого майна площею 
222,5 кв.м. 

 

 
Розглянувши звернення та проект рішення, внесений обласною держав-

ною адміністрацією, щодо передачі в оренду на пільгових умовах управлін-
ню цивільного захисту населення облдержадміністрації нерухомого майна 
площею 222,5 кв.м., комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах управлінню ци-

вільного захисту населення обласної державної адміністрації нерухомого 
майна  площею 222,5 кв.м.  для навчального приміщення цивільного захисту 
(цивільної роботи) на строк 2 роки 11 місяців. 

2. Рекомендувати, внесений обласною державною адміністрацією, 
проект рішення із зазначеного питання для розгляду 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 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 
2 в м. Чернівцях 

Розглянувши звернення обласної комунальної установи "Лікарня швидкої ме-
дичної допомоги" щодо передачі в оренду нерухомого майна (частини приміщення 
першого, шостого та сьомого поверхів будівлі літ А) за адресою: вул. Фастівська, 2 в 
м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови оренди нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія 

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

міщення першого поверху будівлі літ А) площею 2 кв.м. за адресою: вул. Фастівська, 
2 в м. Чернівцях, матеріали направити конкурсній комісії. 

2. Визначити фіксовані умови оренди: 
2.1. Використання майна під розміщення торговельного автомата з продажу 

гарячих напоїв; 
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. Вважати за недоцільне передачу в оренду нерухомого майна під розмі-
щення апаратів з продажу одноразових бахіл. 
 
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 
24 березня  2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про звіти про періодичне відстеження резуль-
тативності регуляторних актів - Положень, 
що регулюють питання орендних відносин 
 

 
Розглянувши звіти про періодичне відстеження результативності регу-

ляторних актів – Положень, що регулюють питання орендних відносин, комі-
сія 

ВИРІШИЛА: 
1. Звіти про періодичне відстеження результативності регуляторних 

актів – Положень, що регулюють питання орендних відносин, взяти до відома. 
2. Доручити голові постійної комісії Годнюк Л.О. підписати звіти 

про періодичне відстеження результативності регуляторних актів: 

− Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області; 

− Положення про порядок розрахунку і використання плати за оре-
нду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

3. Розмістити на сайті Чернівецької обласної ради вищезазначені 
звіти. 

4. Рекомендувати членам постійної комісії ознайомитись додатково 
із затвердженими обласною радою регуляторними актами та в разі необхідно-
сті внести пропозиції щодо змін до них. 
 
 
 
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 
 
24 березня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів фінансово-
господарської діяльності обласних 
комунальних підприємств за 2015 
рік 

 

 

Розглянувши результати фінансово-господарської діяльності обласних 
комунальних підприємств за результатами роботи в 2015 році, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Звіт обласних комунальних підприємств за 2015 рік взяти до відома. 
2. Звернути увагу керівників ОКП "Адміністратор систем електронного 

урядування" та КП "Чернівецький обласний бібліотечний колектор" на 
незадовільну роботу підприємств за підсумками 2015 року та в місячний 
термін подати до обласної ради пропозиції щодо покращення фінансово-
господарського стану підприємств. 

3. Керівникам обласних комунальних підприємств, які допустили 
збиток за результатами роботи в 2015 році, вжити всіх необхідних заходів 
для недопущення подібної ситуації в майбутньому, про що проінформувати 
постійну комісію обласної ради з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(Годнюк Л.О.) за результатами роботи в І півріччі 2016 року. 

4. Керівництву ОКП "Буковина-Фарм" звернути увагу на 
несвоєчасність здачі в обласну раду звіту про фінансово-господарську 
діяльність за попередній рік та нездачі на погодження фінансового плану  на 
теперішній рік, що є однією з умов "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", та попередити, що при 



повторенні відповідних фактів керівництво обласного комунального 
підприємства (т.в.о. директора Ігнатенко Г.В., головний бухгалтер Гусєва 
О.В.) буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності відповідно до 
чинного законодавства Ураїни. 

5. На наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області (Годнюк Л.О.) заслухати керівництво ОКП 
"Буковина-Фарм" (т.в.о. директора Ігнатенко Г.В., головний бухгалтер Гусєва 
О.В.) спільно з представниками інвесторів з конкретною інформацією про 
стан та шляхи покращення фінансово-господарської діяльності обласного 
комунального підприємства, проведення ремонтних робіт зданих в оренду 
приміщень (заміна вікон, дверей, тощо), надання підприємством благодійних 
внесків та інше. 

6. Всім керівникам обласних комунальних підприємств більш 
відповідально ставитись до виконання своїх функціональних обов’язків. 
 
 
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 
 
24 березня 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 на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1: 
1.1.1 Слуховий тренажер "Видима мова", 2004 року випуску, 

інвентарний номер 10490304, балансовою вартістю 13078,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Комп'ютерний слуховий комплекс-поліфонатор ПФ-03-02 Відео, 
2004 року випуску, інвентарний номер 10480315, балансовою 
вартістю28380,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.3. Слуховий тренажер Поліфонатор ПФ-03-Відео+ноутбук, 2007 року 
випуску, інвентарний номер 10490328, балансовою вартістю 21000,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

1.1.4. Поліфонатор в комплекті електор.пристрої для підсилення звуку 
"Радіоклас", 2004 року випуску, інвентарний номер 10490310, балансовою 
вартістю 57200,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



1.1.5. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490311, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.6. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490312, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.7. Сурдокомплекс, 2004 року випуску, інвентарний номер 10490316, 
балансовою вартістю 9990,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.8. Реабілітаційне обладнання кабінетів загального призначення, 2006 
року випуску, інвентарний номер 10490327, балансовою вартістю 131345,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської": 

1.2.1. Завіса бархатна, 1980 року випуску, інвентарний номер 10630030, 
балансовою вартістю 5635,96 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.2.2. Вантажний автомобіль ЗІЛ 130, 1989 року випуску, реєстраційний 
номер 1385 ІСА, номер шасі 2853008, інвентарний номер 10510001, 
балансовою вартістю 10930,69 грн., із нарахованим повним зносом. 

2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу 
на передачу з балансу: 

2.1. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс 
Великокучурівської сільської ради автомобіль швидкої допомоги УАЗ-3962, 
2002 року випуску, реєстраційний номер СЕ 0659 ВС, номер шасі 
ХТТ3741022013648, номер рами 3741002015665, інвентарний номер 
10510032, балансовою вартістю 24083,00 грн., із нарахованим повним 
зносом. 

2.2. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" на баланс комунальної медичної 
установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" автоматичний біохімічний 
аналізатор ВТS-370 Plus BIOSYSTEMS, 2005 року випуску, інвентарний 
номер 17, балансовою вартістю 61365,00 грн., із нарахованим зносом 
26573,00 грн. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Магальського дитячого будинку-інтернату для розумово відсталих 

дітей, сіялку зернову марки СЗ-36, 1978 року випуску, інвентарний номер 
133013, балансовою вартістю 2155,00 грн., із нарахованим зносом 1266,00 
грн. 

4. 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                                                                       Л.Годнюк 
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