
ПРОТОКОЛ № 8 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
22.07.2016 року                                                                м. Чернівці 
 
Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Гливко А.Г., 
Грижук В.І., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Придій Г.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Волошенюк М.В., Семенюк І.В., 
Ткачук В.В., Фрей П.П. 
 
 
Запрошені: 
Маніліч В.М. – начальник 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; 
Кривов'яза Ю.В. – головний спеціаліст з правових питань 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; 
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я 
Чернівецької обласної державної адміністрації; 
Палійчук О.М. - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Вітовський Б.І. – начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Тащук І.В. – в.о. головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер"; 
Тимофійчук О.Р. – в.о. головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер"; 
Чернюх О.І. – директор Педагогічного коледжу Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича; 
Грушко О.І. – головний лікар ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги". 
Лучанінова І.О. – юрист ОКП "Буковина-Фарм"; 
Гусєва О.В. – головний бухгалтер ОКП "Буковина-Фарм". 
 
 



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік". 

Інформує: Дякова А.А. 
2. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

клопотання щодо призначення Тащука І.В. головним лікарем КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер". 

Інформує: Лесюк Ю.М., Тащук І.В., Чернушка С.І. 
3. Про розгляд звернення завідувача кафедри патологічної анатомії 

Вищого Державного навчального закладу України "Буковинський державний 
медичний університет", доктора медичних наук, професора Давиденко І.С. 
щодо підтримки призначення Беседінського В.І. на посаду начальника КМУ 
"Патологоанатомічне бюро". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 
4. Про розгляд звернення головного спеціаліста зі спеціальності 

"Патологічна анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора 
медичних наук, професора Олійника І.Ю. щодо підтримки призначення 
Беседінського В.І. на посаду начальника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Інформує: Лесюк Ю.М. 
5. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про 

затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області на 2015-2017 роки в новій редакції". 

Інформує: Луканюк О.В., Чернушка С.І. 
6. Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про оформлення 

права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області на нежитлові приміщення та споруди за адресами: м. Чернівці, вул. 
О.Кобилянської, 47 та площа Соборна, 4". 

Інформує: Чернушка С.І. 
7. Про розгляд звернення комунальної медичної установи 

"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 19.07.2016 
№371 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1672 га за адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6-А, у 
постійне користування. 

Інформує: Тимофійчук О.Р. 
8. Про розгляд звернення Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру від 24.03.2016 №01-06/284 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою за 
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а. 

Інформує: Чернушка С.І. 



9. Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс» від 30.05.2016 №24 щодо 
надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої 
архітектурної форми. 

Інформує: Чернюх О.І., Чернушка С.І. 
10. Про розгляд звернення ФОП Хмельницького В.І. від 09.06.2016 

№39/1315 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Горького, 23 для облаштування літнього майданчика. 

Інформує: Чернюх О.І., Чернушка С.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 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 

Інформує: Вітовський Б.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 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх". 

Інформує: Вітовський Б.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 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
14. 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. 
15. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 

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

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

проекту рішення сесії 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. 



17. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії 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. 
18. Про розгляд звернення орендаря Чернівецької обласної партійної 

організації ВО "Батьківщина" щодо надання дозволу на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях; 

Інформує: Бардюк І.В. 
19. Про розгляд рішення конкурсної комісії від 09.06.2016 щодо оренди 

нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення 
кавомату. 

Інформує: Бардюк І.В. 

20. Про розгляд результатів перевірки Державної фінансової інспекції 
України державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального 
підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року. 

Інформує: Лучанінова І.О., Гусєва О.В. 

21. Про розгляд звернення КУ "Обласний клінічний онкологічний 
диспансер" від 24.06.2016 №1158 щодо надання дозволу на укладання договору 
сервітуту з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на користування земельною 
ділянкою площею 0,0094 га за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242, 
для розміщення тимчасової споруди (автоматизовано блочно-модульної 
котельні на твердому паливі). 

Інформує: Тащук І.В., Чернушка С.І. 

22. Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
від 24.06.2016 №1002 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту з 
ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на користування земельною ділянкою 
площею 0,0144 га за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для розміщення 
тимчасової споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому 
паливі). 

Інформує: Грушко О.І., Чернушка С.І. 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік". 
Виступили: Дякова А.А., Придій Г.В., Гайничеру М.І., Мотуляк В.Д. 

Вирішили:  



1. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації в пункті 5 проекту рішення сесії обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" збільшити суму субвенції 
Глибоцькому районному бюджету на надання матеріальної допомоги 
постраждалим від стихії 19-20 червня 2016 року в сумі 700,0 тис. грн.  

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Тащука І.В. головним лікарем КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер". 
Виступили: Лесюк Ю.М., Тащук І.В., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Тащука Іллі Вікторовича на посаду головного лікаря  КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та внести на 
розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд звернення завідувача кафедри патологічної анатомії Вищого 

Державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний 
університет", доктора медичних наук, професора Давиденко І.С. щодо 
підтримки призначення Беседінського В.І. на посаду начальника КМУ 
"Патологоанатомічне бюро". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 
призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд звернення головного спеціаліста зі спеціальності "Патологічна 

анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора медичних наук, 



професора Олійника І.Ю. щодо підтримки призначення Беседінського В.І. на 
посаду начальника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 
Виступили: Лесюк Ю.М. 

Вирішили:  

Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 
призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про затвердження 

Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 
роки в новій редакції". 
Виступили: Луканюк О.В., Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження 
Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2015-2017 
роки в новій редакції" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної ради "Про оформлення права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
на нежитлові приміщення та споруди за адресами: м. Чернівці, вул. 
О.Кобилянської, 47 та площа Соборна, 4". 
Виступили: Чернушка С.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про оформлення права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
на нежитлові приміщення та споруди за адресами: м. Чернівці, вул. 
О.Кобилянської, 47 та площа Соборна, 4" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення комунальної медичної установи "Чернівецький 

обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 19.07.2016 №371 про 



затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1672 га за адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6-А, у постійне 
користування. 
Виступили: Тимофійчук О.Р. 

Вирішили:  

1. Погодити затвердження комунальній медичній установі 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1672 га за адресою: 
м. Чернівці, вул. Вашківська, 6-А, у постійне користування. 

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

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VIII. Слухали: 
Про розгляд звернення Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру від 24.03.2016 №01-06/284 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на користування земельною ділянкою за 
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а. 
Виступили: Чернушка С.І., Мотуляк В.Д., Гайничеру М.І., Палій В.М., Придій 
Г.В. 

Вирішили:  

Вважати недоцільним надання дозволу головному лікарю Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру Вдовічену А.М. на укладання з 
фізичною особою підприємцем Сумароковою Т.Г. договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 96 кв.м. за адресою: м. Чернівці, 
вул. Небесної Сотні, 5-а для використання під літній майданчик. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

IX. Слухали: 
Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс» від 30.05.2016 №24 щодо 

надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої 
архітектурної форми. 
Виступили: Чернюх О.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Гайничеру 
М.І., Грижук В.І. 

Вирішили:  



1. Погодити надання дозволу директору Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернюху О.І. на 
укладання з директором ТзОВ «Камтранс» Майщуком В.О. договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою орієнтованою площею 400 кв.м. за 
адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої архітектурної 
форми. 

2. Рекомендувати заявнику уточнити в заяві на якій основі буде 
користування земельною ділянкою: платній або безоплатній, постійній або 
строковій. 

3. Після отримання від заявника уточнень зазначених в п.2 даного 
висновку, внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної 
ради. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

X. Слухали: 
Про розгляд звернення ФОП Хмельницького В.І. від 09.06.2016 №39/1315 

щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту на користування 
земельною ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького, 
23 для облаштування літнього майданчика. 
Виступили: Чернюх О.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І. 

Вирішили:  

Доопрацювати дане питання та винести його розгляд наступного засідання 
постійної комісії з питань приватизації та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

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 Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 
Виступили: Вітовський Б.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Направити 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" на доопрацювання. 

 



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 Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 
Виступили: Вітовський Б.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Направити 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" на 
доопрацювання. 

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 Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної майстерності". 
Виступили: Вітовський Б.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Направити 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" на доопрацювання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІV. 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: Вітовський Б.І., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Направити 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" на 
доопрацювання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XV. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації". 
Виступили: Палійчук О.М., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації" для 
розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

рішення сесії 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: Палійчук О.М., Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Придій Г.В. 

Вирішили:  

Направити внесений Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проект рішення сесії 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" на доопрацювання. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVIІ. Слухали: 
Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 

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



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

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці" для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XVIIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення орендаря Чернівецької обласної партійної 

організації ВО "Батьківщина" щодо надання дозволу на проведення невід'ємних 
поліпшень орендованого майна за адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях; 
Виступили: Бардюк І.В. 

Вирішили:  

1. Провести обстеження та визначити перелік невід'ємних поліпшень, 
які орендар пропонує виконати. 

2. Підготувати висновок про доцільність проведення невід'ємних 
поліпшень та розглянути його на засіданні постійної комісії. 

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XІX. Слухали: 
Про розгляд рішення конкурсної комісії від 09.06.2016 щодо оренди 

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

Вирішили:  

Скасувати висновок постійної комісії від 24.03.2016 "Про розгляд 
звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в оренду 
нерухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях". 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XX. Слухали: 
Про розгляд результатів перевірки Державної фінансової інспекції України 

державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального 
підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І квартал 2016 року. 



Виступили: Лучанінова І.О., Гусєва О.В. 

Вирішили:  

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії 
з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XXІ. Слухали: 
Про розгляд звернення КУ "Обласний клінічний онкологічний диспансер" 

від 24.06.2016 №1158 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту з 
ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на користування земельною ділянкою 
площею 0,0094 га за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242, для 
розміщення тимчасової споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на 
твердому паливі). 
Виступили: Тащук І.В., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., Гайничеру 
М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівнику КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" на укладання з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,0094 га за 
адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242, для розміщення тимчасової 
споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому паливі). 

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

 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

XXIІ. Слухали: 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" від 

24.06.2016 №1002 щодо надання дозволу на укладання договору сервітуту з 
ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на користування земельною ділянкою 
площею 0,0144 га за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для розміщення 
тимчасової споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому 
паливі). 
Виступили: Грушко О.І., Чернушка С.І., Годнюк Л.О., Мотуляк В.Д., 
Гайничеру М.І. 

Вирішили:  

1. Погодити надання дозволу керівнику ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" на укладання з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" 



договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,0144 га за 
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для розміщення тимчасової споруди 
(автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому паливі). 

2. Внести відповідний проект рішення 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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 
2016 рік" 

 

 

Відповідно до пункту 6.5. Регламенту Чернівецької обласної ради 
розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації в пункті 5 проекту рішення сесії обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" збільшити суму субвенції 
Глибоцькому районному бюджету на надання матеріальної допомоги 
постраждалим від стихії 19-20 червня 2016 року в сумі 700,0 тис. грн.  

2. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік" 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 
 
22 липня  2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Тащука І.В. головним 
лікарем КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Тащука Іллі Вікторовича щодо 

призначення його головним лікарем КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер", враховуючи подання обласної державної 
адміністрації на його призначення від 02.07.2016р. № 01.36/18-1292 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: 
 
 

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Тащука Іллі Вікторовича на посаду головного лікаря  КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та внести на 
розгляд сесії обласної ради відповідний проект 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 
 
"____"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  
 
Щодо звернення завідувача кафедри  
патологічної анатомії Вищого Державного 
навчального закладу України "Буковинський 
державний медичний університет", доктора 
медичних наук, професора Давиденко І.С. 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про розгляд звернення 
завідувача кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального 
закладу України "Буковинський державний медичний університет", дійсного 
члена Міжнародної Академії Патології, члена координаційної ради Асоціації 
патологів України, голови Буковинської філії асоціації патологів України, 
доктора медичних наук, професора Давиденко І.С. щодо підтримки 
призначення Беседінського В.І. на посаду начальника КМУ 
"Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 
призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 
 
 
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 
 
"____"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  
 
Щодо звернення головного спеціаліста зі 
 спеціальності "Патологічна анатомія"  
Департаменту охорони здоров'я ОДА,  
доктора медичних наук, професора  
Олійника І.Ю. 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про розгляд звернення 
головного спеціаліста зі спеціальності "Патологічна анатомія" Департаменту 
охорони здоров'я ОДА, члена - кореспондента Міжнародної Академії 
Інтегративної Антропології, професора кафедри патологічної анатомії ВДНЗ 
України "Буковинський державний медичний університет" доктора медичних 
наук, професора Олійника І.Ю. щодо підтримки призначення Беседінського 
В.І. на посаду начальника КМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна 
комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 
призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 
 
 
 
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 
 
"__" липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії 
обласної ради "Про затвердження 
Регіональної програми із 
забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2015-2017 
роки в новій редакції" 

 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 
затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області на 2015-2017 роки в новій редакції", комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження 

Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2015-2017 роки в новій редакції" 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 
 
"__" липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд проекту рішення сесії обласної 
ради "Про оформлення права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області на нежитлові 
приміщення та споруди за адресами: м. 
Чернівці, вул. О.Кобилянської, 47 та площа 
Соборна, 4" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про 

оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області на нежитлові приміщення та споруди за адресами: м. 
Чернівці, вул. О.Кобилянської, 47 та площа Соборна, 4", на виконання 
рішення господарського суду Чернівецької області від 09.10.2015 у справі 
№926/100/14, що набрав законної сили, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати проект рішення сесії обласної ради "Про оформлення 
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області на нежитлові приміщення та споруди за адресами: м. Чернівці, вул. 
О.Кобилянської, 47 та площа Соборна, 4" 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 
 
"__"  липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення комунальної 
медичної установи "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" від 19.07.2016 №371 про 
затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 
0,1672 га за адресою: м. Чернівці, вул. 
Вашківська, 6-А, у постійне користування 

 

 

Розглянувши звернення комунальної медичної установи "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 19.07.2016 №371 про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1672 га за адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6-А, у постійне 
користування, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити затвердження комунальній медичній установі 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1672 га за 
адресою: м. Чернівці, вул. Вашківська, 6-А, у постійне користування. 

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 
 
"__" липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного медичного діагностичного 
центру від 24.03.2016 №01-06/284 щодо 
надання дозволу на укладання договору 
сервітуту на користування земельною 
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. 
Небесної Сотні, 5-а 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецького обласного 

медичного діагностичного центру від 24.03.2016 №01-06/284 щодо надання 
дозволу на укладання договору сервітуту між Чернівецьким обласним 
медичним діагностичним центром та ФОП Сумароковою Т.Г. на 
користування земельною ділянкою орієнтованою площею 96 кв.м. за 
адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5-а для використання під літній 
майданчик, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Вважати недоцільним надання дозволу головному лікарю Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру Вдовічену А.М. на укладання з 
фізичною особою підприємцем Сумароковою Т.Г. договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою площею 96 кв.м. за адресою: м. Чернівці, 
вул. Небесної Сотні, 5-а для використання під літній майданчик. 
 
 
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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ТзОВ «Камтранс» 
від 30.05.2016 №24 щодо надання дозволу 
на укладання договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою за 
адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 
для розміщення малої архітектурної 
форми 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ТзОВ «Камтранс» від 

30.05.2016 №24 погоджене з директором Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича щодо надання 
дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою орієнтованою площею 400 кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. І. 
Богуна, 24 для розміщення малої архітектурної форми, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу директору Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернюху О.І. 
на укладання з директором ТзОВ «Камтранс» Майщуком В.О. договору 
сервітуту на користування земельною ділянкою орієнтованою площею 400 
кв.м. за адресою: м. Чернівці, вул. І. Богуна, 24 для розміщення малої 
архітектурної форми. 

2. Рекомендувати заявнику уточнити в заяві на якій основі буде 
користування земельною ділянкою: платній або безоплатній, постійній або 
строковій. 

3. Після отримання від заявника уточнень зазначених в п.2 даного 
висновку, 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 
 
"__" липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ФОП 
Хмельницького В.І. від 09.06.2016 
№39/1315 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на 
користування земельною ділянкою 
площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Горького, 23 для облаштування 
літнього майданчика 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ФОП Хмельницького В.І. від 

09.06.2016 №39/1315 погоджене з директором Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича щодо надання 
дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельною 
ділянкою площею 0,0025 га за адресою: м. Чернівці, вул. Горького, 23, для 
облаштування літнього майданчика, комісія  

ВИРІШИЛА: 

Доопрацювати дане питання та винести його розгляд наступного 
засідання постійної комісії з питань приватизації та управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
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 
 
22 липня 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: 
Направити 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" на 
доопрацювання. 
 
 
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 
 
22 липня 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: 
Направити 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" на 
доопрацювання. 
 
 
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 
 
22 липня 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: 
Направити 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" на доопрацювання. 
 
 
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 
 
22 липня 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: 
 

Направити 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" на 
доопрацювання. 
 
 
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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

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

 

ВИРІШИЛА: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації" 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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення сесії 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 сесії 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: 
 

Направити внесений Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проект рішення сесії 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" на доопрацювання. 
 
 
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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

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

 

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівці" 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 
22 липня 2016 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення орендаря Чернівецької 
обласної партійної організації ВО "Батьків-
щина" щодо надання дозволу на проведення 
невід'ємних поліпшень орендованого майна за 
адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях 
 

Розглянувши звернення орендаря Чернівецької обласної партійної органі-
зації ВО "Батьківщина" щодо надання дозволу на проведення невід'ємних по-
ліпшень орендованого майна згідно договору оренди в редакції додаткової уго-
ди від 30.12.2015 за адресою: вул. Головна, 22 в м. Чернівцях, дефектний акт на 
капітальний ремонт орендованого майна від 01.07.2016, керуючись розділом 11 
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міст області, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Провести обстеження та визначити перелік невід'ємних поліпшень, 

які орендар пропонує виконати. 
2. Підготувати висновок про доцільність проведення невід'ємних по-

ліпшень та розглянути його на засіданні постійної 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 
22 липня 2016 м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
Про розгляд рішення конкурсної комісії від 
09.06.2016 щодо оренди нерухомого майна за 
адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під 
розміщення кавомату 
 

Розглянувши рішення конкурсної комісії від 09.06.2016 щодо оренди не-
рухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях під розміщення 
кавомату, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

Скасувати висновок постійної комісії від 24.03.2016 "Про розгляд звер-
нення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" щодо передачі в оренду не-
рухомого майна за адресою: вул. Фастівська, 2 в м. Чернівцях". 
 
 
 
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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів перевірки 
Державної фінансової інспекції України 
державного фінансового аудиту 
діяльності обласного комунального 
підприємства «Буковина-Фарм» за 
2013-2015 роки, І квартал 2016 року 

 

 

Розглянувши та обговоривши результати перевірки Державної 
фінансової інспекції України державного фінансового аудиту діяльності 
обласного комунального підприємства «Буковина-Фарм» за 2013-2015 роки, І 
квартал 2016 року, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 
комісії з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення КУ "Обласний 
клінічний онкологічний диспансер" від 
24.06.2016 №1158 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту з ТОВ 
"Чернівецькі теплові мережі" на 
користування земельною ділянкою 
площею 0,0094 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Героїв Майдану, 242, для розміщення 
тимчасової споруди (автоматизовано 
блочно-модульної котельні на твердому 
паливі) 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" від 24.06.2016 №1158 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на 
користування земельною ділянкою площею 0,0094 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Героїв Майдану, 242, для розміщення тимчасової споруди 
(автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому паливі), комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівнику КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" на укладання з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,0094 га 
за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242, для розміщення 
тимчасової споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому 
паливі). 

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 
 
22 липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд звернення ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" від 
24.06.2016 №1002 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту з ТОВ 
"Чернівецькі теплові мережі" на 
користування земельною ділянкою 
площею 0,0144 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для розміщення 
тимчасової споруди (автоматизовано 
блочно-модульної котельні на твердому 
паливі) 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" від 24.06.2016 №1002 щодо надання дозволу на 
укладання договору сервітуту з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" на 
користування земельною ділянкою площею 0,0144 га за адресою: м. Чернівці, 
вул. Фастівська, 2, для розміщення тимчасової споруди (автоматизовано 
блочно-модульної котельні на твердому паливі), комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити надання дозволу керівнику ОКУ "Лікарня швидкої 
медичної допомоги" на укладання з ТОВ "Чернівецькі теплові мережі" 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою площею 0,0144 га 
за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 2, для розміщення тимчасової 
споруди (автоматизовано блочно-модульної котельні на твердому паливі). 

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

 
 

Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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