
 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального  

захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
  

 
ПРОТОКОЛ № 42  

засідання постійної комісії   
" 22 "  березня  2019 року                                       м. Чернівці, 14.00 
 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов А.В.,  
  Запрошені: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., директор 
Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В.В., 
представники громадських організацій, Думанчук    

1. Про проект рішення обласної ради "Про виконання обласного 
бюджету за 2018 рік". 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян "Турбота" на 2019-2021 роки" 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

5. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 



7. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

8. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

9. Про лист Чернівецької міської ради щодо розгляду питання 
визнання осіб жителів Чернівецької області учасниками Революції Гідності 
шляхом прийняття відповідних рішень про визнання осіб, які приймали 
участь у Революції Гідності 18-20 лютого 2014р. на майдані Незалежності - 
учасниками Революції Гідності та про створення при обласній державній 
адміністрації та обласній раді комісії із визнання учасниками Революції 
Гідності осіб, які приймали участь у Революції Гідності 18-20 лютого 2014р. 
на майдані Незалежності 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В., голова постійної комісії Малишевський І.О. 

10. Про Комплексну соціальну програму протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2019 рік, подану Благодійною 
організацією "Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД". 
Доповідач: голова правління Благодійної організації "Чернівецьке благодійне 
товариство благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ-СНІД" Велижанін В.В., директор Департаменту охорони 
здоров'я ОДА Андрієць О.А.  

11. Про звернення від 05.03.19р. № 01-10/78 до голови постійної 
комісії обласної ради Малишевського І.О. Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я з приводу критичної ситуації, що 
склалася в закладах охорони здоров'я області щодо забезпечення їх фондом 
оплати праці на 2019 рік та виплати матеріальної допомоги медичним 
працівникам на оздоровлення. 
Доповідач: голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я Фустій О.П., директор Департаменту охорони здоров'я 
ОДА Андрієць О.А. 

12. Про звернення від 05.03.19р. № 01-10/71 до голови Чернівецької 
обласної ради Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я з приводу критичної ситуації, що склалася в закладах 
охорони здоров'я області щодо забезпечення їх фондом оплати праці на 2019 
рік та виплати матеріальної допомоги медичним працівникам на 
оздоровлення. 
Доповідач: голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я Фустій О.П., директор Департаменту охорони здоров'я 
ОДА Андрієць О.А. 
 



13. Про звернення Чернівецько-Буковинської єпархії Київського 
патріархату Української православної церкви щодо розгляду питання про 
надання статусу учасника бойових дій військовим священикам добровольцям 
(капеланам), які виконували пастирську місію в зоні ООС на Донбасі. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В. 

14. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
рішення 9-ї сесії обласної ради 7 скликання від 01.12.2016р. № 219-9/16 "Про 
визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь в захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету України" зі змінами. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В. 

15. Про постанову спільної наради керівників правоохоронних 
органів, органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби 
України, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Чернівецької 
області з питань додержання законодавства і прав в'язнів у сфері охорони 
здоров'я від 26.02.2019р. та організацію її виконання. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
голова постійної комісії Малишевський І.О. 

16. Про відповідь обласної державної адміністрації щодо виконання 
резолюції "круглого столу" Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я на тему "Про стан фінансового забезпечення потреб хворих 
на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 році. 
Доповідач: голова постійної комісії Малишевський І.О. 

17. Про звернення до обласної ради депутатів Вашківецької міської 
ради 8 скликання Вижницького району щодо перегляду конфігурації 
Західного госпітального округу Чернівецької області з центром у                   
м. Сторожинець та створення зазначеного центру в м. Вижниця. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
голова постійної комісії Малишевський І.О. 

18.  Про проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 
році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 

1. Слухали:  інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
виконання обласного бюджету за 2018 рік". 
 Виступили: Дякова А.А., члени комісії 

Вирішили: 
1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2.   Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про виконання 

обласного бюджету за 2018 рік"  на розгляд сесії обласної ради. 
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки 
окремих категорій громадян "Турбота" на 2019-2021 роки" 
 Виступили: Півень Ю.Й., члени комісії 

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 



2.Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін 
до обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян "Турбота" на 2019-2021 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради  "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" 
 Виступили: Андрієць О.А., члени комісії 

Вирішили: 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 

реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр"  на розгляд сесії 
обласної ради. 

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 

реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер"   
на розгляд сесії обласної ради. 

5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний 
онкологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Буковинський клінічний онкологічний центр" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 

реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький обласний 
онкологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Буковинський клінічний онкологічний центр"  на розгляд сесії обласної 
ради. 

6. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 



2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня" на розгляд сесії обласної ради. 

7. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2.  Проект рішення доповнити пунктом 8 наступного змісту: 
"8. Рішення 7-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 21.09.2016р.        

№ 197-7/16 "Про накладення мораторію на реорганізацію обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" 
вважати таким, що втратило чинність". 

3. Пункт 8 зазначеного проекту рішення відповідно вважати пунктом 9. 
4. Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради. 

8. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
 1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про 

реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер"  на розгляд сесії обласної 
ради. 

9. Слухали: Інформацію про лист Чернівецької міської ради щодо 
розгляду питання визнання осіб жителів Чернівецької області учасниками 
Революції Гідності шляхом прийняття відповідних рішень про визнання осіб, 
які приймали участь у Революції Гідності 18-20 лютого 2014р. на майдані 
Незалежності - учасниками Революції Гідності та про створення при обласній 
державній адміністрації та обласній раді комісії із визнання учасниками 
Революції Гідності осіб, які приймали участь у Революції Гідності 18-20 
лютого 2014р. на майдані Незалежності 

Виступили: члени комісії, Півень Ю.Й. 
Вирішили:  
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації розглянути звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради В. Середюка щодо 
розгляду питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 



Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16, 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р 
та  про створення при облдержадміністрації та обласній раді комісії з 
визнання учасниками Революції Гідності зазначених осіб. 

 Про результати розгляду звернення інформувати обласну раду та 
ініціатора звернення. 

10. Слухали: інформацію про Комплексну соціальну програму протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2019 рік, запропоновану 
Благодійною організацією "Чернівецьке благодійне товариство благодійної 
організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД". 

Виступили: члени комісії, Велижанін В.В., Горянін І.І. 
Вирішили:  
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути запропоновану Благодійною організацією "Чернівецьке 
благодійне товариство благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ-СНІД" Комплексну соціальну програму протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2019 рік та надати відповідні 
пропозиції.  
 Про результати розгляду програми інформувати Благодійну 
організацією "Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД та обласну раду. 

11.Слухали: інформацію про звернення до голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я з приводу критичної ситуації, що 
склалася в закладах охорони здоров'я області щодо забезпечення їх фондом 
оплати праці на 2019 рік та виплати матеріальної допомоги медичним 
працівникам на оздоровлення. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я та внести на розгляд сесії обласної ради 
відповідні пропозиції.  
 Про результати розгляду звернення інформуйте ініціатора звернення та 
обласну раду. 

12. Слухали: інформацію про звернення від 05.03.19р. № 01-10/71 до 
голови Чернівецької обласної ради Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я з приводу критичної ситуації, що 
склалася в закладах охорони здоров'я області щодо забезпечення їх фондом 
оплати праці на 2019 рік та виплати матеріальної допомоги медичним 
працівникам на оздоровлення. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я щодо внесення змін до Державного бюджету 



України на 2019р., виділення із обласного бюджету відповідних коштів на 
недопущення заборгованості із заробітної плати та виконання закону України 
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у 
повному обсязі. 

Про результати розгляду звернення інформуйте ініціатора звернення та 
обласну раду. 

13.Слухали: інформацію про звернення Чернівецько-Буковинської 
єпархії Київського патріархату Української православної церкви щодо 
розгляду питання про надання статусу учасника бойових дій військовим 
священикам добровольцям (капеланам), які виконували пастирську місію в 
зоні ООС на Донбасі. 

Виступили: члени комісії, Півень Ю.Й. 
Внесена пропозиція:  
1. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства оборони України щодо внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу 
учасників бойових дій військовим священикам (капеланам), які здійснювали 
свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 

2. Подати на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення та 
звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України. 

Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1. 
 Рішення не прийнято. 

14. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до рішення 9-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 
01.12.2016р. №219-9/16 "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які 
брали участь  у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
України" зі змінами" . 

Виступили: члени комісії, Півень Ю.Й. 
Внесена пропозиція:  
1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома. 

 2.   Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про внесення 
змін до рішення 9-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 01.12.2016р. №219-
9/16 "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь  у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету України" зі змінами"  
на розгляд сесії обласної ради. 
 Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1. 
 Рішення не прийнято. 

15.  Слухали: інформацію про постанову спільної наради керівників 
правоохоронних органів, органів та установ Державної кримінально-
виконавчої служби України, органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади Чернівецької області з питань додержання законодавства і прав в'язнів 
у сфері охорони здоров'я від 26.02.2019р. та організацію її виконання. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  



Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути постанову спільної наради керівників правоохоронних органів, 
органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, 
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Чернівецької області з 
питань додержання законодавства і прав в'язнів у сфері охорони здоров'я від 
26.02.2019р.  

Вжити заходів  з організації виконання зазначеної постанови, в тому 
числі належного облаштування спеціальних палат лікувальних закладів 
області відповідно до вимог чинного законодавства з метою забезпечення 
охорони та тримання осіб при наданні медичної допомоги в'язням, належного 
забезпечення їх прав на охорону здоров'я.  

 Про результати виконання проінформувати обласну раду. 
16. Слухали: інформацію про відповідь обласної державної 

адміністрації щодо виконання резолюції "круглого столу" Комітету 
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему "Про стан 
фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах 
інсуліну у 2018 році. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
 Відповідь обласної державної адміністрації з зазначеного питання 

взяти до відома. 
17.  Слухали:  інформацію про звернення до обласної ради 

депутатів Вашківецької міської ради 8 скликання Вижницького району щодо 
перегляду конфігурації Західного госпітального округу Чернівецької області 
з центром у  м. Сторожинець та створення зазначеного центру в м. Вижниця. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення депутатів Вашківецької міської ради 8 скликання 
Вижницького району щодо перегляду конфігурації Західного госпітального 
округу Чернівецької області з центром у м. Сторожинець та створення 
зазначеного центру в м. Вижниця. 

Про результати розгляду звернення інформувати ініціаторів звернення 
та обласну раду. 
 18. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2018 році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках". 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1.      Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2.   Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про хід 

виконання у 2018 році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках"  на розгляд сесії обласної ради. 

Питання внесено з голосу: 
19. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення ОДА Півня Ю.Й. щодо звернення Гаврилюк 
Галини Танасіївни, мешканки с. Банилів Вижницького району стосовно 



надання матеріальної допомоги як матері загиблого учасника бойових дій 
сержанта Гаврилюка Ярослава Степановича, командира відділення, який 
помер 28.10.2018р. в результаті отримання травм внаслідок нападу з 
застосуванням фізичної сили.  

Виступили: члени комісії, Півень Ю.Й. 
Вирішили:  
Внести питання з голосу на розгляд чергової сесію обласної ради щодо 

підтримки сім'ї загиблого Гаврилюка Я.С. та надання матеріальної допомоги.  
 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                       І. Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/ 42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
виконання обласного бюджету за 
2018 рік" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про виконання обласного бюджету за 2018 рік" постійна 
комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.   Внести проект рішення обласної ради  "Про виконання обласного 

бюджету за 2018 рік"  на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/ 42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласної комплексної 
програми соціальної підтримки окремих 
категорій громадян "Турбота"  
на 2019-2021 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про внесення змін до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян "Турбота" на 2019-2021 
роки" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.  Внести проект рішення обласної ради  "Про внесення змін до 

обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян "Турбота" на 2019-2021 роки"  на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/ 42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
центр" в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.  Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" 
в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний центр" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  №  4/42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
 диспансер" в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний шкірно- 
венерологічний диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.   Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецький обласний онкологічний диспансер" 
в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецький 
обласний онкологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр" постійна 
комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.   Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення КМУ "Чернівецький обласний онкологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний 
онкологічний центр" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
"Чернівецька обласна психіатрична лікарня"  
в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецька обласна  
психіатрична лікарня" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.   Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецький обласний ендокринологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний  
ендокринологічний диспансер" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний ендокринологічний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" 
постійна комісія,-  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2.  Проект рішення доповнити пунктом 8 наступного змісту: 
"8. Рішення 7-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 21.09.2016р.        

№ 197-7/16 "Про накладення мораторію на реорганізацію обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний ендокринологічний центр" 
вважати таким, що втратило чинність". 

3. Пункт 8 зазначеного проекту рішення відповідно вважати пунктом 9. 
4. Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
ендокринологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ 
"Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер" в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний  
наркологічний диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.   Внести проект рішення обласної ради  "Про реорганізацію шляхом 

перетворення ОКМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22 "  березня 2019 р.                      м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/42 
 
Про звернення заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів  
міської ради О. Паскаря щодо розгляду 
питання з визнання осіб, жителів Чернівецької 
області, учасниками Революції Гідності 
18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже 
прийнятих рішень  
 

Розглянувши та обговоривши, звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради В. Середюка щодо 
розгляду питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16, 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р 
та про створення при облдержадміністрації та обласній раді комісії з 
визнання учасниками Революції Гідності зазначених осіб,  постійна комісія,- 

В И Р І Ш И Л А: 
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації розглянути звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради В. Середюка щодо 
розгляду питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16, 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р 
та  про створення при облдержадміністрації та обласній раді комісії з 
визнання учасниками Революції Гідності зазначених осіб. 

 Про результати розгляду звернення інформувати ініціатора звернення 
та обласну раду. 
 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 10/42 
 
Про Комплексну соціальну програму протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області  
на 2019 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши повторно інформацію про Комплексну 
соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 
2019 рік, подану Благодійною організацією "Чернівецьке благодійне 
товариство благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ-СНІД" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути запропоновану Благодійною організацією "Чернівецьке 
благодійне товариство благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ-СНІД" Комплексну соціальну програму протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2019 рік та надати відповідні 
пропозиції.  
 Про результати розгляду програми інформувати Благодійну 
організацією "Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД та обласну раду. 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 11/42 
 
Про звернення Чернівецької обласної 
 організації профспілки працівників 
 охорони здоров'я до постійної комісії 
обласної ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров'я до голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
з приводу критичної ситуації, що склалася в закладах охорони здоров'я 
області щодо забезпечення їх фондом оплати праці на 2019 рік та виплати 
матеріальної допомоги медичним працівникам на оздоровлення постійна 
комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я та внести на розгляд сесії обласної ради 
відповідні пропозиції.  
 Про результати розгляду звернення інформуйте ініціатора звернення та 
обласну раду. 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                    

В И С Н О В О К  № 12/42 
 
Про звернення Чернівецької обласної 
 організації профспілки працівників 
 охорони здоров'я до голови обласної 
 ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров'я до голови Чернівецької 
обласної ради з приводу критичної ситуації, що склалася в закладах охорони 
здоров'я області щодо забезпечення їх фондом оплати праці на 2019р. 
постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я щодо внесення змін до Державного бюджету 
України на 2019р., виділення із обласного бюджету відповідних коштів на 
недопущення заборгованості із заробітної плати та виконання закону України 
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у 
повному обсязі. 

Про результати розгляду звернення інформуйте ініціатора звернення та 
обласну раду. 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                    

В И С Н О В О К  № 13/42 
 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства 
оборони України 
  
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінетів 
Міністрів України та Міністерства оборони України" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства оборони України щодо внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу 
учасників бойових дій військовим священикам (капеланам), які здійснювали 
свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 

2. Подати на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення та 
звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України. 
 Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1. 
 Рішення не прийнято. 
 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                    

В И С Н О В О К  № 14/42 
 
Про внесення змін до рішення 9-ї сесії 
обласної ради VІІ скликання від 01.12.2016р. 
№219-9/16 "Про визнання бійцями- 
добровольцями осіб, які брали участь 
 у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету України" зі 
змінами 
  
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до рішення 9-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 
01.12.2016р. №219-9/16 "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які 
брали участь  у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
України" зі змінами" 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 рішення 9-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 01.12.2016р. №219-
9/16 "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь  у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету України" зі змінами"  
на розгляд сесії обласної ради. 
 Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1. 
 Рішення не прийнято. 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                    

В И С Н О В О К  № 15/42 
Про постанову спільної наради керівників правоохоронних 
органів, органів та установ Державної кримінально- 
виконавчої служби України, органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади Чернівецької  
області з питань додержання законодавства і прав 
 в'язнів у сфері охорони здоров'я 
 
 

Розглянувши та обговоривши постанову спільної наради керівників 
правоохоронних органів, органів та установ Державної кримінально-
виконавчої служби України, органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади Чернівецької області з питань додержання законодавства і прав в'язнів 
у сфері охорони здоров'я від 26.02.2019р.  постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути постанову спільної наради керівників правоохоронних органів, 
органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, 
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Чернівецької області з 
питань додержання законодавства і прав в'язнів у сфері охорони здоров'я від 
26.02.2019р.  

Вжити заходів  з організації виконання зазначеної постанови, в тому 
числі належного облаштування спеціальних палат лікувальних закладів 
області відповідно до вимог чинного законодавства з метою забезпечення 
охорони та тримання осіб при наданні медичної допомоги в'язням, належного 
забезпечення їх прав на охорону здоров'я.  

 Про результати виконання проінформувати обласну раду. 
 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 16/42 
 
Про розгляд резолюції "круглого столу" 
Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров'я на тему 
"Про стан фінансового забезпечення 
потреб хворих на цукровий діабет 
у препаратах інсуліну у 2018 році" 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши розгляд облдержадміністрацією 
резолюції "круглого столу" Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я на тему "Про стан фінансового забезпечення потреб хворих 
на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 році", постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Відповідь обласної державної адміністрації з зазначеного питання 

взяти до відома. 
  
 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                    

В И С Н О В О К  № 17/42 
 
Про звернення до Чернівецької 
обласної ради депутатів Вашківецької 
міської ради 8 скликання 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення до обласної ради депутатів 
Вашківецької міської ради 8 скликання Вижницького району щодо перегляду 
конфігурації Західного госпітального округу Чернівецької області з центром 
у  м. Сторожинець та створення зазначеного центру в м. Вижниця постійна 
комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення депутатів Вашківецької міської ради 8 скликання 
Вижницького району щодо перегляду конфігурації Західного госпітального 
округу Чернівецької області з центром у м. Сторожинець та створення 
зазначеного центру в м. Вижниця. 

Про результати розгляду звернення інформувати ініціаторів звернення 
та обласну раду. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 18/ 42 
 
Про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2018 році Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про хід виконання у 2018 році Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.      Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2.     Внести проект рішення обласної ради  "Про хід виконання у 2018 

році Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках"  на розгляд 
сесії обласної ради. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "22"  березня 2019 р.                                 м. Чернівці   

 
В И С Н О В О К  № 19/ 42 

 
 
Про виділення коштів сім'ї 
загиблого Гаврилюка Я.С. 
                                                                                           

Розглянувши та обговоривши, інформацію заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення ОДА Півня Ю.Й. щодо 
звернення Гаврилюк Г. Т., мешканки с. Банилів Вижницького району 
стосовно надання матеріальної допомоги, як матері загиблого в зоні 
проведення антитерористичної операції учасника бойових дій Гаврилюка 
Ярослава Степановича, смерть якого не пов'язана з виконанням обов'язків 
військової служби постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Підтримати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання 

щодо виділення коштів Гаврилюк Галині Танасіївні, матері загиблого в зоні 
проведення антитерористичної операції учасника бойових дій         
Гаврилюка Я.С., смерть якого не пов'язана з виконанням обов'язків 
військової служби, у сумі 100000 (сто тисяч) гривень, як виняток, за рахунок 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки в 
межах бюджетних призначень на 2019 рік. 
 
  
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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