
ПРОТОКОЛ № 16 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

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

 
16 травня 2017 року                                                    м. Чернівці 

 
Загальний склад постійної комісії – 11 депутатів. 
 
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гливко А.Г., Грижук В.І., 
Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В. 
 
Відсутні депутати обласної ради: Білек О.В., Волошенюк М.В., Гайничеру 
М.І., Семенюк І.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; 
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Вітовський Б.І. – начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік". 

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

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх". 

Інформує: Вітовський Б.І. 



3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
5. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт". 

Інформує: Вітовський Б.І. 
6. Про доповнення проекту рішення сесії обласної ради "Про надання 

дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельними 
ділянками". 

Інформує: Герман М.І. 
 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2017 рік". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік" для розгляду на сесії обласної ради. 

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

Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення) 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІII. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності" 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією 

проекту рішення сесії обласної ради "Про припинення (перетворення) 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт". 
Виступили: Вітовський Б.І. 

Вирішили:  



Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результат голосування: одноголосно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про доповнення проекту рішення сесії обласної ради "Про надання 

дозволу на укладання договору сервітуту на користування земельними 
ділянками". 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Доповнити проект рішення сесії обласної ради "Про надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на користування земельними ділянками" пунктом 
4 наступного змісту: 

"4. Внести зміни до рішення 26-ї сесії обласної ради VII скликання від 
24.03.2017 №26-12/17 "Про надання дозволу на укладання договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, Фастівська, 2 
для розміщення малої архітектурної форми" замінивши в преамбулі та пункті 1 
слово "ТОВ" на слово "ПП". 

Відповідно пункт 4 даного проекту рішення вважати пунктом 5. 
2. Рекомендувати голові постійної комісії озвучити дані зміни на 

черговому засіданні 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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецького 
обласного центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" 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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецької 
обласної школи вищої спортивної 
майстерності" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної 
майстерності", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності" 
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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи "Буревісник" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи "Буревісник", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
"Буревісник" 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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією 
проекту рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецького 
регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт" 

 

 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про 
припинення (перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт", комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проект рішення сесії обласної ради "Про припинення 
(перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт" 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 
 
16 травня 2017 р.  м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про доповнення проекту рішення сесії 
обласної ради "Про надання дозволу на 
укладання договору сервітуту на 
користування земельними ділянками" 

 

 

Розглянувши та обговоривши звернення ПП "ЕКОФУД+" від 12.05.2017 
№05/3 щодо внесення змін до рішення 26-ї сесії обласної ради VII скликання, 
комісія від 24.03.2017 №26-12/17 "Про надання дозволу на укладання 
договору сервітуту на користування земельною ділянкою за адресою: м. 
Чернівці, Фастівська, 2 для розміщення малої архітектурної форми", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити проект рішення сесії обласної ради "Про надання дозволу 
на укладання договору сервітуту на користування земельними ділянками" 
пунктом 4 наступного змісту: 

"4. Внести зміни до рішення 26-ї сесії обласної ради VII скликання від 
24.03.2017 №26-12/17 "Про надання дозволу на укладання договору сервітуту 
на користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, Фастівська, 2 
для розміщення малої архітектурної форми" замінивши в преамбулі та пункті 
1 слово "ТОВ" на слово "ПП". 

Відповідно пункт 4 даного проекту рішення вважати пунктом 5. 
2. Рекомендувати голові постійної комісії озвучити дані зміни на 

черговому засіданні сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                       Л.Годнюк 
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