УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 року

ПРОТОКОЛ № 34

м. Чернівці, 15.00

засідання постійної комісії
Присутні: Малишевський І.О., Пріску В.В., Рошка А.І., Кобевко О.П.,
Болтунов О.В.
Запрошені: директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
Дякова А.А., директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації Савкін В. В., директор Департаменту охорони
здоров'я ОДА Андрієць О.А., директор Департаменту регіонального
розвитку Подорожний В.А., заступник голови обласної ради Мельничук В.К.,
Вдовічен А.М., представники громадських організацій, Думанчук
1. Про виконання обласного бюджету за 2017 рік.
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А.
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік.
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А.
3. Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2018 рік.
Доповідач: директор Департаменту регіонального розвитку ОДА
Подорожний В.А.
4. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Порядку
надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які
проживають у Чернівецькій області за рахунок коштів програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки".
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Савкін В.В.
5. Про проект рішення обласної ради " Про хід виконання у 2017 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки"
Доповідач:: в.о. директора обласного центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді Д.Савич.
6. Про проект рішення обласної ради "Про перейменування
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний диспансер"
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.

7. Про депутатське звернення депутата обласної ради 7 скликання
Павела Дмитра Дмитровича з ситуації, що склалась в КМУ "Обласне бюро
судово-медичної експертизи" та вимагання грошей з родичів покійних за
надані послуги.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
8. Про стан та результати виконання Комплексної соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки за
2016 рік.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
9. Про стан виконання Регіональної програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2012-2016 роках.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
10.Про скаргу медичних працівників Герцаївської центральної
районної лікарні, які залишились без роботи та надання правової оцінки діям
керівників ліквідованої установи району, які провели незаконну ліквідацію
ЦРЛ та звільнили медичних працівників.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
11.Про депутатське звернення фракції ВО "Свобода" у Чернівецькій
обласній раді щодо можливого соціального захисту та матеріальної
підтримки на рівні області родини загиблого учасника АТО Коваля О.О.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., голова
фракції ВО"Свобода" у Чернівецькій обласній раді В. Мельничук.
12.Про звернення головного лікаря Чернівецького обласного
медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділенні
додаткових коштів у 2018 році на придбання сучасної ультразвукової
діагностичної системи експертного класу та біохімічного автоматичного
аналізатора у розмірі 4, 5 млн. грн.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.,
головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру
Вдовічен А.М.
13. Про звернення керівництва КМУ "Чернівецька обласна
психіатрична лікарня" щодо катастрофічного стану пішохідних доріжок та
доріг на території установи.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.,
представник КМУ.
1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
виконання обласного бюджету за 2017 рік"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради.
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік".
Виступили: члени комісії
Вирішили:

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд сесії обласної ради.
3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018
рік."
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік" на
розгляд сесії обласної ради.
4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги окремим
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок
коштів програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
"Турбота" на 2016-2018 роки".
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги окремим
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок
коштів Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
"Турбота" на 2016-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради.
5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід
виконання у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про хід
виконання у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки" на розгляд сесії
обласної ради.
6. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
перейменування комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний диспансер"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Про проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про
перейменування комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради.
7. Слухали: інформацію про депутатське звернення депутата обласної
ради 7 скликання Павела Дмитра Дмитровича з ситуації, що склалась в КМУ

"Обласне бюро судово-медичної експертизи" та вимагання грошей з родичів
покійних за надані послуги.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Звернення депутата обласної ради Павела Д.Д. взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я ОДА звернутися до
обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на придбання КМУ
"Обласне бюро судово-медичної експертизи" спеціалізованого холодильного
обладнання.
8. Слухали: інформацію про стан та результати виконання
Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Чернівецькій області на 2015-2018 роки за 2016 рік.
Виступили: члени комісії
Вирішили
Інформацію про стан та результати виконання Комплексної соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2019
роки за 2016 рік взяти до відома.
9. Слухали: інформацію про стан виконання Регіональної програми
протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках.
Виступили: члени комісії
Вирішили
Інформацію про стан виконання Регіональної програми протидії
захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках взяти до відома.
10. Слухали: інформацію про скаргу медичних працівників
Герцаївської центральної районної лікарні, які залишились без роботи та
надання правової оцінки діям керівників ліквідованої установи району, які
провели незаконну ліквідацію ЦРЛ та звільнили медичних працівників.
Виступили: члени комісії
Вирішили
Враховуючи результати розгляду звернення медичних працівників
Герцаївської центральної районної лікарні Департаментом охорони здоров'я
ОДА, скаргу медичних працівників щодо незаконного, на їх думку,
звільнення взяти до відома.
11. Слухали: інформацію про депутатське звернення фракції ВО
"Свобода" у Чернівецькій обласній раді щодо можливого соціального захисту
та матеріальної підтримки на рівні області родини загиблого учасника АТО
Коваля О.О.
Виступили: члени комісії
Вирішили
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, у відповідності до повноважень, розглянути
звернення голови фракції ВО "Свобода" у Чернівецькій обласній раді
Мельничука В.К. щодо соціальної та надання одноразової матеріальної
підтримки на рівні області сім'ї загиблого учасника АТО Коваля О.О. та про
результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора звернення.
12. Слухали: інформацію про звернення головного лікаря
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Вдовічена А.М.

щодо сприяння у виділенні додаткових коштів у 2018 році на придбання
сучасної ультразвукової діагностичної системи експертного класу та
біохімічного автоматичного аналізатора у розмірі 4, 5 млн. грн.
Виступили: члени комісії
Вирішили
1. Звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018
році коштів на оновлення матеріально-технічної бази взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації розглянути звернення головного лікаря Чернівецького
обласного медичного діагностичного центру
Вдовічена А.М. щодо
виділення у 2018 році коштів у розмірі 4,5 млн. грн. на придбання сучасної
ультразвукової діагностичної системи експертного класу та біохімічного
автоматичного аналізатора.
13. Слухали: інформацію Про звернення керівництва КМУ
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" щодо катастрофічного стану
пішохідних доріжок та доріг на території установи.
Виступили: члени комісії
Вирішили
1.
Звернення керівництва КМУ "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" щодо катастрофічного стану пішохідних доріжок та доріг на
території установи взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути звернення та сприяти у виділенні коштів на
облаштування пішохідних доріжок та доріг на території КМУ "Чернівецька
обласна психіатрична лікарня".

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 1/34

Про проект рішення обласної ради
"Про виконання обласного
бюджету за 2017 рік"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про виконання обласного бюджету за 2017 рік" постійна
комісія,-

В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про виконання
обласного бюджету за 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 2/34

Про проект рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до обласного бюджету на 2018 рік" на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 3/34

Про проект рішення обласної ради
"Про програму економічного і
соціального розвитку Чернівецької
області на 2018 рік"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про програму економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2018 рік" постійна комісія,-

В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про програму
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік" на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 4/34

Про проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до Порядку надання одноразової грошової
допомоги окремим категоріям громадян, які
проживають у Чернівецькій області за рахунок
коштів Програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення "Турбота"
на 2016-2018 роки"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про внесення змін до Порядку надання одноразової грошової
допомоги окремим категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій
області за рахунок коштів Програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення
змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги окремим
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області за рахунок
коштів Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
"Турбота" на 2016-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 5/34

Про проект рішення обласної ради "Про хід
виконання у 2017 році регіональної програми
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про хід виконання у 2017 році регіональної програми
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 20172021 роки" постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про хід
виконання у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки" на розгляд сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"26" березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 6/34

Про проект рішення обласної ради
"Про перейменування комунальної
медичної установи "Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний
диспансер"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про перейменування комунальної медичної установи
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" постійна
комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про
перейменування комунальної медичної установи "Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 7/34

Про депутатське звернення депутата
обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації,
що склалась в КМУ "Обласне бюро
судово-медичної експертизи"
Розглянувши та обговоривши, інформацію про депутатське звернення
депутата обласної ради 7 скликання Павела Д.Д. з ситуації що склалась в
КМУ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" та вимагання грошей з
родичів покійних за надані послуги, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Звернення депутата обласної ради Павела Д.Д. взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я ОДА звернутися до
обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на придбання КМУ
"Обласне бюро судово-медичної експертизи" спеціалізованого холодильного
обладнання.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 8/34

Про стан та результати виконання
Комплексної соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Чернівецькій області
Розглянувши та обговоривши, інформацію про стан та результати
виконання Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Чернівецькій області на 2015-2019 роки за 2016 рік, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію про стан та результати виконання Комплексної соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2019
роки за 2016 рік взяти до відома.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 9/34

Про стан виконання Регіональної
програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2012-2016 роках
Розглянувши та обговоривши, інформацію про стан виконання
Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016
роках, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію про стан виконання Регіональної програми протидії
захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках взяти до відома.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 10/34

Про скаргу медичних працівників
Герцаївської ЦРЛ щодо реорганізації
закладу та звільненню лікарів

Розглянувши та обговоривши інформацію про скаргу медичних
працівників Герцаївської центральної районної лікарні які залишились без
роботи в результаті ліквідації Герцаївської ЦРЛ , постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Враховуючи результати розгляду звернення медичних працівників
Герцаївської центральної районної лікарні Департаментом охорони здоров'я
ОДА, скаргу медичних працівників щодо незаконного, на їх думку,
звільнення взяти до відома.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 11/34

Про депутатське звернення голови
фракції ВО "Свобода" у Чернівецькій
обласній раді Мельничука В.К. щодо
соціальної та матеріальної підтримки
на рівні області сім'ї загиблого учасника
АТО Коваля О.О.
Розглянувши та обговоривши депутатське звернення голови фракції
ВО "Свобода" у Чернівецькій обласній раді Мельничука В.К. щодо
соціальної та матеріальної підтримки на рівні області сім'ї загиблого
учасника АТО Коваля О.О., постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, у відповідності до повноважень, розглянути
звернення голови фракції ВО "Свобода" у Чернівецькій обласній раді
Мельничука В.К. щодо соціальної та надання одноразової матеріальної
підтримки на рівні області сім'ї загиблого учасника АТО Коваля О.О. та про
результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора звернення.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 12/34

Про звернення головного лікаря Чернівецького
обласного медичного діагностичного центру
Вдовічена А.М. щодо оновлення матеріальнотехнічної бази
Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення головного
лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного центру
Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018 році коштів у розмірі 4,5
млн. грн. на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи
експертного класу та біохімічного автоматичного аналізатора, постійна
комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного
діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018
році коштів на оновлення матеріально-технічної бази взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації розглянути звернення головного лікаря Чернівецького
обласного медичного діагностичного центру
Вдовічена А.М. щодо
виділення у 2018 році коштів у розмірі 4,5 млн. грн. на придбання сучасної
ультразвукової діагностичної системи експертного класу та біохімічного
автоматичного аналізатора.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 26 " березня 2018 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 13/34

Про звернення керівництва КМУ
"Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" щодо катастрофічного стану
пішохідних доріжок та доріг на території установи
Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення керівництва
КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" щодо катастрофічного
стану пішохідних доріжок та доріг на території установи, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Звернення керівництва КМУ Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" щодо катастрофічного стану пішохідних доріжок та доріг на
території установи взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути звернення та сприяти у виділенні коштів на
облаштування пішохідних доріжок та доріг на території КМУ Чернівецька
обласна психіатрична лікарня".

Голова постійної комісії

І.Малишевський

