
 
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 № 48  

засідання постійної комісії   
"18"  грудня 2019 року                                       м. Чернівці, 10.00 
Присутні:  Малишевський І.О., Болтунов А.В., Рошка А.І., Кобевко О.П., 
Пріску В.В. 
  Запрошені: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А., 
заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С., директор 
Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В.В., директор 
Департаменту регіонального розвитку ОДА Подорожний В.А., 
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 обласний бюджет 
Чернівецької області на 2020 рік". 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік". 
Доповідач: директор Департаменту регіонального розвитку ОДА Подорожний 
В.А. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження Порядку 
надання грошової допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної 
операції/операції об'єднаних сил та членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об'єднаних сил". 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін 
В.В. 

5. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки". 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін 
В.В. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-
2022 роки". 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін 
В.В. 

7. Про проект рішення обласної ради "Про виконання Комплексної 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області в 
2015-2018 роках" 
Доповідач: заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С. 



8. Про проект рішення обласної ради "Про виконання Регіональної 
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 до 2019 
року в 2018 році". 
Доповідач: заст. директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С. 

9. Про рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування "Про проблеми у сфері 
організації надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) 
захворювання та шляхи їх вирішення" від 16.10.2019р.. 
Доповідач: заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С 

10. Про розгляд рішення Волинської обласної ради від 24.10.2019р. "Про 
звернення Волинської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо пільгових перевезень громадян пасажирським 
автомобільним транспортом". 
 Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

11. Про звернення до обласної ради голови комісії з реорганізації КЗ 
"Путильська ЦРЛ" щодо налагодженні роботи закладу в ході його реорганізації 
в обласне комунальне некомерційне підприємство та сприяння у відновленні 
роботи інфекційного відділення. 
Доповідач: заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С 

12. Про звернення до членів постійної комісії з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей Правління БО "Фундація "Громадський рух "Українці проти 
туберкульозу" щодо проведення робочої зустрічі членів постійної комісії з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей, членів постійної комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій, Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 
Департаменту фінансів облдержадміністрації із залученням керівництва 
первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області з метою 
підвищення рівня лікування хворих на туберкульоз та поліпшення якості 
їхнього життя. 
Доповідач: заст.директора Департаменту охорони здоров'я Тріска І.С., голова 
постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

13.  Про проект рішення обласної ради "Про проект плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2020 рік". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

14.  Про проект рішення обласної ради "Про звернення до Кабінету 
Міністрів України щодо ситуації, яка склалась з формування проекту постанови 
Кабінету Міністрів України "Деякі питання створення госпітальних округів". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

15. Про проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради 7-го скликання до Прем'єр-Міністра України 
О.Гончарука". 
Доповідач:заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С., 
голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

16.  Про затвердження регіональної Програми розвитку та підтримки 
обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки. 
Доповідач:заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С., 
голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

17. Про проект рішення обласної ради "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий 
санаторій "Щербинці". 
Доповідач:заст.директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С.,  



18. Про проект рішення обласної ради "Про виділення коштів дітям, 
батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції". 
Доповідач: директор Департаменту соц. захисту населення Савкін В.В. 
 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: Про проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2020 рік" 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2020 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
 3. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік". 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік" на розгляд сесії обласної 
ради. 
 4. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про затвердження 
Порядку надання грошової допомоги демобілізованим учасникам 
антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил". 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про затвердження Порядку 
надання грошової допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної 
операції/операції об'єднаних сил та членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об'єднаних сил" на розгляд сесії обласної 
ради. 
 5. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки". 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки " на розгляд сесії обласної ради. 
 6. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про затвердження 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей на 2020-2022 роки". 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 



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

програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-
2022 роки" на розгляд сесії обласної ради. 
 7. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про виконання 
Комплексної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області в 
2015-2018 роках". 
 Виступили: члени комісії 

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

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області в 2015-2018 
роках" на розгляд сесії обласної ради. 

8. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про виконання 
Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 
2017 до 2019 року в 2018 році". 
 Виступили: члени комісії 

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

програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 до 2019 
року в 2018 році" на розгляд сесії обласної ради. 

9. Слухали: інформацію про рішення Комітету Верховної Ради 
України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
"Про проблеми у сфері організації надання медичної допомоги хворим на 
рідкісні (орфанні) захворювання та шляхи їх вирішення" від 16.10.2019р. 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Інформацію взяти до відома. 
2.Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути  рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування "Про проблеми у сфері 
організації надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) 
захворювання та шляхи їх вирішення" від 16.10.2019р. та про вжиті заходи щодо 
реалізації рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування інформувати Комітет та 
обласну раду у встановленому законодавством порядку. 

10. Слухали: інформацію про рішення Волинської обласної ради від 
24.10.2019р. "Про звернення Волинської обласної ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо пільгових перевезень громадян 
пасажирським автомобільним транспортом". 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
Інформацію взяти до відома.  
11. Слухали: інформацію про звернення до обласної ради голови комісії з 

реорганізації КЗ "Путильська ЦРЛ " щодо сприяння у налагодженні роботи 
закладу в ході його реорганізації в обласне комунальне некомерційне 
підприємство та відновленні роботи інфекційного відділення. 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Інформацію взяти до відома. 



 2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації розглянути звернення голови комісії з реорганізації КЗ 
"Путильська ЦРЛ " щодо сприяння у налагодженні роботи закладу в ході його 
реорганізації в обласне комунальне некомерційне підприємство та відновленні 
роботи інфекційного відділення та про результати розгляду повідомити 
ініціаторів звернення та обласну раду. 

12.  Слухали: інформацію про звернення Правління БО "Фундація 
"Громадський рух "Українці проти туберкульозу" щодо проведення робочої 
зустрічі членів постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, членів 
постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації та Департаменту фінансів 
облдержадміністрації із залученням керівництва первинної медико-санітарної 
допомоги Чернівецької області з метою підвищення рівня лікування хворих на 
туберкульоз та поліпшення якості їхнього життя. 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації розглянути звернення Правління БО "Фундація "Громадський рух 
"Українці проти туберкульозу" щодо проведення робочої зустрічі членів 
постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, членів постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації 
із залученням керівництва первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької 
області з метою підвищення рівня лікування хворих на туберкульоз та 
поліпшення якості їхнього життя. 
 Про результати розгляду повідомити ініціаторів звернення та обласну 
раду. 

13.  Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про проект 
плану роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік". 
 Виступили: члени комісії 

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

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про проект плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2020 рік " на розгляд сесії обласної ради. 

14.  Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалась з 
формування проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 
створення госпітальних округів". 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1. Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевському І.О. внести з голосу до порядку денного сесії 
обласної ради проект рішення обласної ради "Про звернення до Кабінету 
Міністрів України щодо ситуації, яка склалась з формування проекту постанови 
Кабінету Міністрів України "Деякі питання створення госпітальних округів". 

2. Схвалити текс звернення до Кабінету Міністрів України та 
рекомендувати голові обласної ради звернутися з клопотанням до Кабінету 



Міністрів України щодо внесення змін до пункту 8 Порядку створення 
госпітальних округів проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі 
питання створення госпітальних округів" та недопущення усунення органів 
місцевого самоврядування від створення, управління та функціонування 
госпітальних округів. 

15. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради 7-го скликання до Прем'єр-Міністра 
України О.Гончарука". 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради 7-го скликання до Прем'єр-Міністра України 
О.Гончарука " на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 2. 
Рішення не прийнято. 

16. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної Програми розвитку та підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки". 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про затвердження регіональної 

Програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров'я на 2020-2022 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

17.Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці". 
 Виступили: члени комісії  

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий 

санаторій "Щербинці " на розгляд сесії обласної ради. 
18. Слухали: Про проект рішення обласної ради "Про виділення коштів 

дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції". 
Виступили: члени комісії  

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про виділення коштів дітям, 

батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції" 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/ 48 
 
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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/ 48 
 
 
Про обласний бюджет Чернівецької 
області на 2020 рік 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 

обласної ради  "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2020 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 обласний бюджет 

Чернівецької області на 2020 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/ 48 
 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020 рік" 
 
 

 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2020 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 програму економічного 
і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/ 48 
 
 
Про затвердження Порядку надання грошової 
 допомоги демобілізованим учасникам 
 антитерористичної операції/операції об'єднаних 
 сил та членам сімей загиблих (померлих) 
 учасників антитерористичної операції/операції 
 об'єднаних сил 
 

 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про затвердження Порядку надання грошової допомоги 
демобілізованим учасникам антитерористичної операції/операції об'єднаних 
сил та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об'єднаних сил" 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 затвердження Порядку 
надання грошової допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної 
операції/операції об'єднаних сил та членам сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил" 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/ 48 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки". 
 
 

 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 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 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/ 48 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Комплексної програми 
соціальної підтримки учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей на 2020-2022 роки" 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 

обласної ради "Про затвердження Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 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 затвердження 

Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів 
їх сімей на 2020-2022 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/ 48 
 
Про проект рішення обласної ради "Про виконання 
Комплексної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
в Чернівецькій області в 2015-2018 роках" 

 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про виконання Комплексної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області в 2015-2018 роках", постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

 1.   Проект рішення взяти до відома та погодити. 
          2. Внести проект рішення сесії обласної ради "Про виконання 
Комплексної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області в 
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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/ 48 
 
Про проект рішення обласної ради "Про виконання 
Регіональної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період з 2017 до 2019 року 
в 2018 році" 

 
 

 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про виконання Регіональної програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на період з 2017 до 2019 року в 2018 році", 
постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

 1.   Проект рішення взяти до відома та погодити. 
          2. Внести проект рішення сесії обласної ради "Про виконання 
Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 
з 2017 до 2019 року в 2018 році" 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/ 48 
 
Про рішення Комітету Верховної Ради України з  
питань здоров'я нації, медичної допомоги та  
медичного страхування "Про проблеми у сфері 
організації надання медичної допомоги хворим 
на рідкісні (орфанні) захворювання та шляхи їх 
вирішення" від 16.10.2019р. 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію про рішення Комітету 
Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування "Про проблеми у сфері організації надання медичної 
допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання та шляхи їх вирішення" 
від 16.10.2019р.", постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

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

розглянути  рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування "Про проблеми у сфері 
організації надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) 
захворювання та шляхи їх вирішення" від 16.10.2019р. та про вжиті заходи 
щодо реалізації рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань 
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування інформувати 
Комітет та обласну раду у встановленому законодавством порядку. 
 

 
 

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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 10/ 48 
 
 
Про звернення Волинської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо пільгових перевезень громадян 
пасажирським автомобільним транспортом 
 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію про рішення Волинської 
обласної ради від 24.10.2019р. "Про звернення Волинської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо пільгових 
перевезень громадян пасажирським автомобільним транспортом", постійна 
комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 
Інформацію 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 11/ 48 
 
 
Про звернення до обласної ради голови комісії 
з реорганізації КЗ "Путильська ЦРЛ " щодо сприяння 
у налагодженні роботи закладу в ході його  
реорганізації та відновленні роботи інфекційного 
відділення. 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення до обласної 
ради голови комісії з реорганізації КЗ "Путильська ЦРЛ " щодо сприяння у 
налагодженні роботи закладу в ході його реорганізації в обласне комунальне 
некомерційне підприємство та відновленні роботи інфекційного відділення, 
постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.   Інформацію взяти до відома. 

 2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації розглянути звернення голови комісії з реорганізації КЗ 
"Путильська ЦРЛ " щодо сприяння у налагодженні роботи закладу в ході 
його реорганізації в обласне комунальне некомерційне підприємство та 
відновленні роботи інфекційного відділення та про результати розгляду 
повідомити 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 12/ 48 
 
Про звернення Правління БО "Фундація 
"Громадський рух "Українці проти туберкульозу" 
щодо проведення робочої зустрічі 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення Правління БО 
"Фундація "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" щодо 
проведення робочої зустрічі членів постійної комісії з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей, членів постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій, Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 
Департаменту фінансів облдержадміністрації із залученням керівництва 
первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької області з метою 
підвищення рівня лікування хворих на туберкульоз та поліпшення якості 
їхнього життя, постійна комісія, - 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1.   Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення Правління БО "Фундація "Громадський рух "Українці 
проти туберкульозу" щодо проведення робочої зустрічі членів постійної 
комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей, членів постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій, Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації із 
залученням керівництва первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької 
області з метою підвищення рівня лікування хворих на туберкульоз та 
поліпшення якості їхнього життя. 
 Про результати розгляду повідомити 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 13/ 48 
 
Про  проект  плану  роботи 
Чернівецької обласної ради на 
2020 рік 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради  "Про 

проект плану роботи Чернівецької обласної ради на 2020 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 проект плану роботи 

Чернівецької обласної ради на 2020 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці                                                                                 

В И С Н О В О К  № 14/ 48 
 
Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
 ради 7-го скликання до Кабінету Міністрів 
 України щодо ситуації, яка склалась з формуванням 
 проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Деякі питання створення госпітальних округів" 
 

Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи, що пунктом 8 Порядку створення госпітальних 
округів проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 
створення госпітальних округів" до складу госпітальної ради, як 
консультативно-дорадчого органу госпітального округу, не включені органи 
місцевого самоврядування, постійна комісія,- 
 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевському І.О. внести з голосу до 
порядку денного сесії обласної ради проект рішення обласної ради "Про 
звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалась з 
формування проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 
створення госпітальних округів". 

2. Схвалити текс звернення до Кабінету Міністрів України та 
рекомендувати голові обласної ради звернутися з клопотанням до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до пункту 8 Порядку створення 
госпітальних округів проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі 
питання створення госпітальних округів" та недопущення усунення органів 
місцевого самоврядування від створення, управління та функціонування 
госпітальних округів. 

 
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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 15/ 48 
 
 
Про проект рішення обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради 7-го скликання 
до Прем'єр-Міністра України О.Гончарука" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 7-го 
скликання до Прем'єр-Міністра України О.Гончарука", 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 звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради 7-го скликання до Прем'єр-Міністра України 
О.Гончарука " на розгляд сесії обласної ради. 

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

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 16/ 48 
 
Про проект рішення обласної ради "Про затвердження 
регіональної Програми розвитку та підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про затвердження регіональної Програми розвитку та 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 
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 затвердження 

регіональної Програми розвитку та підтримки обласних комунальних 
закладів охорони здоров'я на 2020-2022 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 17/ 48 
 
 
 
Про проект рішення обласної ради "Про ліквідацію 
ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці" 

  
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці", 
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 ліквідацію ОКУ 

"Дитячий санаторій "Щербинці " 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 

 
 
    "18" грудня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 18/ 48 
 
Про виділення коштів дітям, батьки 
яких загинули під час проведення 
антитерористичної операції 
 
 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення обласної ради  
"Про виділення коштів дітям, батьки яких загинули під час проведення 
антитерористичної операції", 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 виділення коштів дітям, 

батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції" на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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