
 
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 № 44  

засідання постійної комісії   
"07"  серпня 2019 року                                       м. Чернівці, 10.30 
 
Присутні:  Малишевський І.О., Болтунов А.В., Рошка А.І. 
  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 внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік". 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

2. Про проект рішення обласної ради "Про встановлення граничного 
розміру відшкодування витрат обласного бюджету на проведення 
безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників 
Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни" 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

5. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ". 
 Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 



 
          7. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом". 
 Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

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

9. Про звернення голови правління Благодійної організації 
"Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД" Велижаніна В.В. щодо розгляду на 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і  членів їх сімей 
питання з висвітлення інформації про діяльність Благодійної організації. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
Велижанін В.В. 

10.  Про звернення Вижницької районної ради до Чернівецької 
облдержадміністрації та Чернівецької обласної ради щодо виділення 
додаткових коштів в сумі 1499524 грн. для проведення капітального ремонту 
зовнішніх мереж КУ "Вижницька центральна районна лікарня". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 
 1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік" 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік" на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
встановлення граничного розміру відшкодування витрат обласного бюджету 
на проведення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих 
учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни" 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 
 Виступили: члени комісії 

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

          2. Внести проект рішення обласної ради "Про встановлення граничного 
розміру відшкодування витрат обласного бюджету на проведення 
безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників 
Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни" 
 3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора". 



 Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
  2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 

перетворення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" на розгляд сесії обласної 
ради. 
 4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради  "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер"  на розгляд сесії обласної ради. 
 5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз"на розгляд сесії обласної ради. 
 6. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення обласного протитуберкульозного 
санаторію "Красноїльськ" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ". 

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

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" на розгляд сесії обласної 
ради. 
 7.  Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом". 

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



 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" на 
розгляд сесії обласної ради. 

8. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Патологоанатомічне 
бюро". 

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

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Патологоанатомічне бюро" на розгляд сесії 
обласної ради. 
 9. Слухали: інформацію про звернення голови правління Благодійної 
організації "Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД" Велижаніна В.В. 
щодо розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей питання з висвітлення інформації про діяльність Благодійної 
організації. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Звернення взяти до відома. 
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я ОДА розглянути 

можливість періодичного висвітлення інформації про діяльність громадських 
організацій з питань охорони здоров'я, в тому числі  Благодійної організації 
"Чернівецьке благодійне товариство благодійної організації "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД".  

10. Слухали: інформацію про звернення Вижницької районної ради до 
Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецької обласної ради щодо 
виділення додаткових коштів в сумі 1499524 грн. для проведення 
капітального ремонту зовнішніх мереж КУ "Вижницька центральна районна 
лікарня". 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Звернення взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути 

звернення Вижницької районної державної адміністрації та районної ради  
щодо виділення додаткових коштів в сумі 1499524 грн. для проведення 
капітального ремонту зовнішніх мереж КУ "Вижницька центральна районна 
лікарня". 

 
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 

 
 
    07 серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/ 44 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік 
 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 

обласної ради  "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 внесення змін до 

обласного бюджету на 2019 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/ 44 
 
Про встановлення граничного розміру 
 відшкодування витрат обласного бюджету 
 на проведення безоплатного поховання 
 учасників бойових дій, постраждалих 
 учасників Революції Гідності та осіб з 
 інвалідністю внаслідок війни" 
 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 

обласної ради  "Про встановлення граничного розміру відшкодування витрат 
обласного бюджету на проведення безоплатного поховання учасників 
бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни" 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 встановлення граничного 

розміру відшкодування витрат обласного бюджету на проведення 
безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників 
Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни" 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 ОКМУ "Обласний дитячий протитубер- 
кульозний санаторій "Садгора" в  
обласне комунальне некомерційне 
 підприємство "Обласний дитячий 
 протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора"  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 "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора"  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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 КМУ "Обласний клінічний протитубер- 
кульозний диспансер" в обласне комунальне 
 некомерційне підприємство "Обласний  
клінічний протитуберкульозний диспансер" 
 
 
 

1.  Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний 
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 "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих 
 на туберкульоз" в обласне комунальне 
 некомерційне підприємство "Лікарня 
 "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Лікарня 
"Хоспіс" для хворих на туберкульоз" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" 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 "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз"  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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 обласного протитуберкульозного санаторію 
 "Красноїльськ" в обласне комунальне 
 некомерційне підприємство "Обласний 
 протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення обласного 
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство обласний протитуберкульозний санаторій 
"Красноїльськ" 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 обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 ОКУ "Чернівецький обласний центр з  
профілактики та боротьби зі СНІДом"  
в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з  
профілактики та боротьби зі СНІДом"  
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" 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 ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/44 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  
в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Патологоанатомічне бюро"  
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Патологоанатомічне бюро" 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 "Патологоанатомічне бюро" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Патологоанатомічне бюро" 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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/44 
 
 
Про звернення правління Благодійної 
 організації "Чернівецьке благодійне товариство 
 благодійної організації "Всеукраїнська мережа 
 людей, які живуть з ВІЛ-СНІД" 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення голови 
правління Благодійної організації "Чернівецьке благодійне товариство 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-
СНІД" Велижаніна В.В. щодо розгляду на засіданні постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і  членів їх сімей питання з 
висвітлення інформації про діяльність Благодійної організації постійна 
комісія,- 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернення взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації розглянути можливість періодичного висвітлення 
інформації про діяльність громадських організацій з питань охорони 
здоров'я, в тому числі  Благодійної організації "Чернівецьке благодійне 
товариство благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ-СНІД".  

 
 

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 

 
 
    "07" серпня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 10/44 
 
Про звернення Вижницької районної ради до 
 Чернівецької облдержадміністрації та 
 Чернівецької обласної ради щодо виділення 
 додаткових коштів 
 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення 
Вижницької районної ради до Чернівецької обласної державної адміністрації 
та Чернівецької обласної ради щодо виділення додаткових коштів в сумі 
1499524 грн. для проведення капітального ремонту зовнішніх мереж КУ 
"Вижницька центральна районна лікарня" постійна комісія,- 

 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.   Звернення взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути 

звернення Вижницької районної державної адміністрації та районної ради  
щодо виділення додаткових коштів в сумі 1499524 грн. для проведення 
капітального ремонту зовнішніх мереж КУ "Вижницька центральна районна 
лікарня". 
 

 
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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