
 
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 №1  

засідання постійної комісії   
22 січня  2021 року                                                  м. Чернівці 
 
Присутні: Шкробанець І.Д., Гнатюк М.Г., Єленєв В.В., Каланча А.В., 
Кобевко О.П., Левицька А.П., Пуздряк А.В., Федорук О.С., Цинтар Т.П. 
 
Відсутні: Домбровський Д.М., Маковійчук І.О. 
 
Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ, 
заступник голови ОДА Наталія ГУСАК.  
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.    Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради. 
Інформує: Ігор ШКРОБАНЕЦЬ – голова постійної комісії обласної 

ради.  
2.    Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради. 
Інформує: Ігор ШКРОБАНЕЦЬ – голова постійної комісії обласної 

ради.  
3. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2021 рік. 
Інформує: Ігор ШКРОБАНЕЦЬ – голова постійної комісії обласної 

ради. 
 
 

1. Слухали: інформацію про обрання секретаря постійної комісії 
обласної ради. 
 Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор 
ШКРОБАНЕЦЬ 

Вирішили: Обрати Анжеліку КАЛАНЧУ секретарем постійної комісії 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.  



2. Слухали: інформацію про обрання заступника голови постійної 
комісії обласної ради.  

Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, 
член постійної комісії Ольга КОБЕВКО, яка запропонувала кандидатуру 
Андрія ПУЗДРЯКА на посаду заступника голови постійної комісії обласної 
ради, Андрій ПУЗДРЯК, який поінформував про себе та свою діяльність. 

Вирішили: Обрати Андрія ПУЗДРЯКА заступником з питань 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
голови постійної комісії обласної ради. 

 
3. Слухали: інформацію про план роботи постійної комісії обласної 

ради на 2021 рік. 
 Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, 
члени постійної комісії обласної ради.   
        Вирішили: 

1. Розглянути та затвердити план роботи постійної комісії на 2021 рік 
на наступному засіданні постійної комісії, не пізніше місячного терміну. 

2. Членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції щодо 
плану роботи комісії на 2021 рік.   
 
 
 
Голова постійної комісії                                               Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                              Анжеліка КАЛАНЧА 
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В И С Н О В О К   
 
Про обрання секретаря  
постійної комісії 
  

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії Ігора 

ШКРОБАНЦЯ щодо кандидатури Анжеліки КАЛАНЧІ на посаду секретаря 
постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, постійна комісія, - 
 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Обрати Анжеліку КАЛАНЧУ секретарем постійної комісії з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей.  
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                       Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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В И С Н О В О К   
 
Про обрання заступника  
голови постійної комісії 
  

 
Заслухавши та обговоривши пропозицію члена постійної комісії Ольги 

КОБЕВКО щодо кандидатури Андрія ПУЗДРЯКА на посаду заступника 
голови постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, постійна 
комісія, - 
 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Обрати Андрія ПУЗДРЯКА заступником з питань соціального захисту 

населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей голови постійної 
комісії обласної ради. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                       Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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В И С Н О В О К   
 
Про план роботи постійної комісії  
обласної ради на 2021 рік 

 
 
Розглянувши та обговоривши план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей на 2021 рік, постійна комісія,- 
 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Розглянути та затвердити план роботи постійної комісії на 2021 рік 

на наступному засіданні постійної комісії, не пізніше місячного терміну. 
2. Членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції щодо 

плану роботи комісії на 2021 рік.   
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                       Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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