УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

ПРОТОКОЛ №2

05 лютого 2021 року

засідання постійної комісії

м. Чернівці

Присутні: Шкробанець І.Д., Гнатюк М.Г., Каланча А.В., Левицька А.П.,
Пуздряк А.В., Цинтар Т.П., Домбровський Д.М., Маковійчук І.О.
Відсутні: Єленєв В.В., Федорук О.С., Кобевко О.П.
Запрошені: перший заступник голови обласної ради Микола ГУЙТОР,
заступник голови обласної ради Михайло ПАВЛЮК,
директор
Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ, директор
Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Світлана БОСТАН, генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний
стоматологічний центр" Валентин ПРІСКУ, куратор постійної комісії
Мар'ян ГАЙДУК.

1.
2021 рік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про затвердження плану роботи постійної комісії обласної ради на

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

2. Про проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецької області на 2017-2021 року».

Доповідач: директор Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді Світлана БОСТАН

3. Про розгляд листа Чернівецької ОДА щодо уточнення поданих змін
до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального медичного некомерційного підприємства,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки».
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ

5. Про
розгляд
звернення
генерального
директора
ОКНП
«Чернівецький обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ щодо
фінансування закладу у 2021 році.
Доповідач: генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний
центр» Валентин ПРІСКУ

6. Про розгляд листа генерального директора ОКНП "Чернівецький
обласний стоматологічний центр" Валентина ПРІСКУ щодо фінансування
ортопедичної, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги
пільговим верствам населення.

Доповідач: генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний
центр» Валентин ПРІСКУ

7. Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради VIII
скликання Вадима Валерійовича РУССУ щодо внесення питань до порядку
денного сесії які стосуються вакцинації населення Чернівецької області.
Доповідач: депутат Чернівецької обласної ради VIII скликання Вадим РУССУ.

8. Про розгляд звернення Громадської спілки «Всеукраїнська спілка
інвалідів Чорнобиля» щодо вторинної та третинної спеціалізованої медичної
допомоги постраждалому населенню від аварії на ЧАЕС, ветеранам і
інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам АТО/ООС та іншим.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

9. Про розгляд звернення Благодійної організації «Благодійний фонд
«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» щодо сприяння реалізації проекту
«Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на регіональному і
національному рівні силами громадянського суспільства».
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

10. Про розгляд листа відповіді Національної служби здоров’я України
щодо додаткового фінансування ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня».
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

11. Про розгляд звернення Координаційної ради громадських
організацій ветеранів та пенсіонерів системи МВС по Чернівецькій області
щодо проведення перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам блоку
безпеки та охорони України.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

12. Про розгляд інформації Міністерства охорони здоров’я України
щодо моніторингу забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, у м. Чернівці
та Чернівецькій області.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

13. Про розгляд звернення Громадської організації «Центр актуальних
місцевих ініціатив» щодо рекомендацій щодо впровадження антикризових
заходів у період карантину.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

14. Про розгляд звернення начальника ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська
залізниця» щодо компенсації коштів пільгового проїзду громадян.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

15. Про розгляд звернення Представника Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини у західних областях щодо звіту за результатами
моніторингового візиту до обласної комунальної установи «Хотинський
психоневрологічний будинок-інтернат».
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

16. Про проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення 9-ї
сесії обласної ради 7-го 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".
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

17. Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради від 23 грудня
2020 року №49 про звернення до Президента України, Голови ВРУ, Прем'єрміністра України щодо впровадження дієвих заходів, спрямованих на
боротьбу з пандемією COVID-19.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

18. Про розгляд Доручення Чернівецької ОДА про створення робочої
групи з розроблення Комплексної програми.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.

1. Слухали: інформацію про план роботи постійної комісії обласної
ради на 2021 рік.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
який запропонував розглянути план роботи постійної комісії на наступному
засіданні, а членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції
щодо плану роботи комісії на 2021 рік.
Вирішили:
1. Прийняти за основу, доопрацювати та винести на остаточне
затвердження план роботи постійної комісії на 2021 рік на наступному
засіданні постійної комісії.
2. Членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції щодо
плану роботи комісії на 2021 рік.
2. Слухали: інформацію про проєкт рішення обласної ради «Про хід
виконання у 2019 році регіональної програми соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецької області на 2017-2021 року».
Виступили: директор Чернівецького обласного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана БОСТАН, яка доповіла про хід
виконання у 2019 році програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді

в Чернівецької області на 2017-2021 року, голова постійної комісії обласної
ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради задали
ряд запитань щодо виконання даної програми.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома та погодити.
2. Внести проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» на розгляд сесії обласної ради.
3. Слухали: інформацію про лист Чернівецької ОДА щодо уточнення
поданих змін до Положення про порядок складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану комунального медичного
некомерційного підприємства, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Виступили: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег
ЧОРНИЙ, який поінформував про внесені зміни, голова постійної комісії
обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради
поставили ряд запитань щодо внесених змін та зазначили, що вони
потребують доопрацювання та юридичного висновку.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації доопрацювати подані зміни та подати до обласної ради Проєкт
рішення обласної ради «Про Положення про порядок складання,
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" зі змінами.
3. Департаменту охорони здоров'я надати пропозиції щодо створення
сучасної системи обліку стану фінансової спроможності обласних
комунальних некомерційних підприємств.
4. Слухали: інформацію про проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки».
Виступили: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег
ЧОРНИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та
члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації доопрацювати проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та подати до
обласної ради як невідкладний.
Також в ході обговорення даного питання голова постійної комісії
обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ зазначив, що існує нагальна потреба у
розробці та затвердженні міжгалузевої програми щодо протидії

розповсюдження короновірусної хвороби COVID-19 в Чернівецькій області
та запропонував рекомендувати Департаменту охорони здоров'я розробити
міжгалузеву програму щодо протидії розповсюдження короновірусної
хвороби COVID-19 в Чернівецькій області та подати проєкт рішення до
обласної ради.
Члени постійної комісії обласної ради повністю підтримали дану ідею та
вирішили рекомендувати Департаменту охорони здоров'я розробити
міжгалузеву програму щодо протидії розповсюдження короновірусної
хвороби COVID-19 в Чернівецькій області та подати проєкт рішення до
обласної ради (рішення прийнято одноголосно).
5/6. Слухали: звернення генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ щодо фінансування
закладу у 2021 році та щодо фінансування ортопедичної, терапевтичної та
хірургічної стоматологічної допомоги пільговим верствам населення.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
який запропонував об'єднати розгляд питання 5 та 6 порядку денного, адже
обидва питання стосуються діяльності ОКНП "Чернівецький обласний
стоматологічний центр". Генеральний директор ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ, який розповів про суть
звернення та існуючі проблеми закладу щодо недофінансування. Голова
постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ запропонував
рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації провести аналіз фінансового стану ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» та визначити потребу у фінансуванні
послуг для забезпечення пільгових категорій населення.
Вирішили:
1. Направити звернення генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ до Департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації провести аналіз фінансового стану ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» та визначити потребу у фінансуванні
послуг для забезпечення пільгових категорій населення про результати
розгляду поінформувати ініціатора звернення та постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.
7. Слухали: Інформацію щодо звернення депутата Чернівецької
обласної ради VIII скликання Вадима Валерійовича РУССУ щодо внесення
питань до порядку денного сесії які стосуються вакцинації населення
Чернівецької області.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
та члени постійної комісії обласної ради.

Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома, як важливу та розглянути на
наступному засіданні комісії за участю депутата Чернівецької обласної ради
VIII скликання Вадима Валерійовича РУССУ.
2. Членам постійної комісії опрацювати звернення та надати свої
пропозиції щодо розгляду питань зазначених у зверненні депутата.
8. Слухали: Інформацію щодо звернення Громадської спілки
«Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» щодо вторинної та третинної
спеціалізованої медичної допомоги постраждалому населенню від аварії на
ЧАЕС, ветеранам і інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам
АТО/ООС та іншим.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації розглянути
звернення Громадської спілки «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» та
надати пропозиції щодо вирішення питань зазначених у зверненні.
9. Слухали: Інформацію щодо звернення Благодійної організації
«Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» щодо сприяння
реалізації проекту «Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19
на регіональному і національному рівні силами громадянського суспільства».
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
Інформацію взяти до відома та поінформувати заявника про розробку
міжгалузевої комплексної програми щодо протидії розповсюдження
короновірусної інфекції COVID-19.
10. Слухали: Інформацію щодо листа відповіді Національної служби
здоров’я України щодо додаткового фінансування ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня».
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
член постійної комісії обласної ради Анжела Левицька та члени постійної
комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Інформацію Національної служби здоров’я України щодо додаткового
фінансування ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" взяти до
відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я вивчити напрями
фінансової підтримки та розвитку ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" та надати пропозиції на розгляд постійної комісії.

11. Слухали: Інформацію щодо звернення Координаційної ради
громадських організацій ветеранів та пенсіонерів системи МВС по
Чернівецькій області щодо проведення перерахунку пенсій ветеранам та
пенсіонерам блоку безпеки та охорони України.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили: Інформацію взяти до відома. Підтримати звернення по суті.
12. Слухали: Інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо
моніторингу забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, у м. Чернівці та
Чернівецькій області.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
член постійної комісії обласної ради Ірина МАКОВІЙЧУК.
Вирішили:
1. Інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо
моніторингу забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у м. Чернівці та
Чернівецькій області взяти до відома.
2. Заслухати на наступному засіданні постійної комісії звіти керівників
опорних лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19 про стан забезпечення
лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
13. Слухали: Інформацію про звернення Громадської організації «Центр
актуальних місцевих ініціатив» щодо рекомендацій щодо впровадження
антикризових заходів у період карантину.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ, член постійної комісії обласної ради Ірина МАКОВІЙЧУК.
Вирішили: Інформацію взяти до відома та направити Департаменту
охорони здоров'я для врахування при розробці Комплексної міжгалузевої
програми щодо протидії розповсюдження короновірусної інфекції COVID19.
14. Слухали: Інформацію щодо звернення начальника ВСП «ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» АТ
«Українська залізниця» щодо компенсації коштів пільгового проїзду
громадян.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили: Інформацію взяти до відома, як таку, що врегульовується чинним
законодавством України.
15.
Слухали:
Інформацію
щодо
звернення
Представника
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у західних областях
щодо звіту за результатами моніторингового візиту до обласної комунальної
установи «Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат».
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
член постійної комісії обласної ради Анжела ЛЕВИЦЬКА та інші члени
постійної комісії обласної ради.

Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома та розглянути на наступному засіданні
комісії.
2. Запросити директора обласної комунальної установи «Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат»
Олександра
Дмитровича
ВОЛЬСЬКОГО для доповіді щодо звіту Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
16. Слухали: щодо проєкту рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення 9-ї сесії обласної ради 7-го 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: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома та погодити.
2. Внести проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення
9-ї сесії обласної ради 7-го 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.
17. Слухали: Інформацію щодо рішення Тернопільської обласної ради
від 23 грудня 2020 року №49 про звернення до Президента України, Голови
ВРУ, Прем'єр-міністра України щодо впровадження дієвих заходів,
спрямованих на боротьбу з пандемією COVID-19.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили: Інформацію взяти до відома.
18. Слухали: Інформацію щодо Доручення Чернівецької ОДА про
створення робочої групи з розроблення Комплексної програми.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації конкретизувати назву програми, а саме
викласти її в наступній редакції: Комплексна програма для медико-соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та
членів їх сімей.
Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

Секретар постійної комісії

Анжеліка КАЛАНЧА

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

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. Прийняти за основу, доопрацювати та винести на остаточне
затвердження план роботи постійної комісії на 2021 рік на наступному
засіданні постійної комісії.
2. Членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції щодо
плану роботи комісії на 2021 рік.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про хід
виконання у 2019 році регіональної програми соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки», постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома та погодити.
2. Внести проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд листа Чернівецької ОДА щодо уточнення поданих змін
до Положення про порядок складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану комунального медичного некомерційного
підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Розглянувши та обговоривши інформацію про уточнення поданих змін
до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального медичного некомерційного підприємства,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області" постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації доопрацювати подані зміни та подати до обласної ради Проєкт
рішення обласної ради «Про Положення про порядок складання,
затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального
медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області" із обов’язковим врахуванням
вимог Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII "Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та Закону України
від 06 квітня 2017 року №2002-VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань
діяльності закладів охорони здоров’я».
3. Департаменту охорони здоров'я надати пропозиції щодо створення
сучасної системи електронного автоматизованого обліку показників
фінансового стану обласних комунальних некомерційних підприємств.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт 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. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації доопрацювати проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки» з урахуванням
пропозицій постійної комісії та подати до обласної ради як невідкладний.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ
щодо фінансування закладу у 2021 році та щодо фінансування послуг для
пільгових верств населення
Розглянувши та обговоривши звернення генерального директора
ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ
щодо фінансування закладу у 2021 році та щодо фінансування послуг для
пільгових верств населення, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Направити звернення генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ до Департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації провести аналіз фінансового стану ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» та визначити потребу у фінансуванні
послуг для забезпечення пільгових категорій населення про результати
розгляду поінформувати ініціатора звернення та постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради VIII
скликання Вадима Валерійовича РУССУ щодо внесення питань до
порядку денного сесії які стосуються вакцинації населення Чернівецької
області
Розглянувши та обговоривши звернення депутата Чернівецької обласної
ради VIII скликання Вадима Валерійовича РУССУ щодо внесення питань до
порядку денного сесії які стосуються вакцинації населення Чернівецької
області, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома, як важливу та розглянути на
наступному засіданні комісії за участю депутата Чернівецької обласної ради
VIII скликання Вадима Валерійовича РУССУ.
2. Членам постійної комісії опрацювати звернення та надати свої
пропозиції щодо розгляду питань зазначених у зверненні депутата.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Громадської спілки «Всеукраїнська спілка
інвалідів Чорнобиля» щодо вторинної та третинної спеціалізованої
медичної допомоги постраждалому населенню від аварії на ЧАЕС,
ветеранам і інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам
АТО/ООС та іншим.
Розглянувши та обговоривши звернення Громадської спілки
«Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» щодо вторинної та третинної
спеціалізованої медичної допомоги постраждалому населенню від аварії на
ЧАЕС, ветеранам і інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам
АТО/ООС та іншим, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації розглянути
звернення Громадської спілки «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» та
надати пропозиції щодо вирішення питань зазначених у зверненні.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Благодійної організації «Благодійний фонд
«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» щодо сприяння реалізації проекту
«Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на
регіональному і національному рівні силами громадянського
суспільства»
Розглянувши та обговоривши звернення Благодійної організації
«Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» щодо сприяння
реалізації проекту «Моніторинг політик кризового реагування на COVID-19
на регіональному і національному рівні силами громадянського суспільства»,
постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію взяти до відома та поінформувати заявника про розробку
міжгалузевої комплексної програми щодо протидії розповсюдження
короновірусної інфекції COVID-19.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд листа відповіді Національної служби здоров’я України
щодо додаткового фінансування ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня»
Розглянувши та обговоривши інформацію Національної служби
здоров’я України щодо додаткового фінансування ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня», постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію Національної служби здоров’я України щодо додаткового
фінансування ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" взяти до
відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я вивчити напрями
фінансової підтримки та розвитку ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична
лікарня" та надати пропозиції на розгляд постійної комісії.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Координаційної ради громадських
організацій ветеранів та пенсіонерів системи МВС по Чернівецькій
області щодо проведення перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам
блоку безпеки та охорони України
Розглянувши та обговоривши звернення Координаційної ради
громадських організацій ветеранів та пенсіонерів системи МВС по
Чернівецькій області щодо проведення перерахунку пенсій ветеранам та
пенсіонерам блоку безпеки та охорони України, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію взяти до відома. Підтримати звернення по суті.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд інформації Міністерства охорони здоров’я України
щодо моніторингу забезпечення лікування хворих на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV2, у м. Чернівці та Чернівецькій області
Розглянувши та обговоривши інформацію Міністерства охорони
здоров’я України щодо моніторингу забезпечення лікування хворих на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, у м. Чернівці та Чернівецькій області, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо
моніторингу забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у м. Чернівці та
Чернівецькій області взяти до відома.
2. Заслухати на наступному засіданні постійної комісії звіти керівників
опорних лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19 про стан забезпечення
лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Громадської організації «Центр актуальних
місцевих ініціатив» щодо рекомендацій щодо впровадження
антикризових заходів у період карантину
Розглянувши та обговоривши звернення Громадської організації
«Центр актуальних місцевих ініціатив» щодо рекомендацій щодо
впровадження антикризових заходів у період карантину, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію взяти до відома та направити Департаменту охорони
здоров'я для врахування при розробці Комплексної міжгалузевої програми
щодо протидії розповсюдження короновірусної інфекції COVID-19.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення начальника ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» АТ
«Українська залізниця» щодо компенсації коштів пільгового проїзду
громадян
Розглянувши та обговоривши звернення начальника ВСП «ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» АТ
«Українська залізниця» щодо компенсації коштів пільгового проїзду
громадян з місцевого бюджету, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Інформацію взяти до відома, як таку, що врегульовується чинним
законодавством України.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Представника Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини у західних областях щодо звіту за
результатами моніторингового візиту до обласної комунальної установи
«Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат»
Розглянувши та обговоривши звернення Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини у західних областях щодо звіту за результатами
моніторингового візиту до обласної комунальної установи «Хотинський
психоневрологічний будинок-інтернат», постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома та розглянути на наступному засіданні
комісії.
2. Запросити директора обласної комунальної установи «Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат»
Олександра
Дмитровича
ВОЛЬСЬКОГО на наступне засідання комісії для доповіді щодо звіту
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про внесення змін до рішення 9-ї сесії обласної ради 7-го 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 проєкт рішення обласної ради "Про
внесення змін до рішення 9-ї сесії обласної ради 7-го 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. Проєкт рішення обласної ради взяти до відома та погодити.
2. Внести проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення
9-ї сесії обласної ради 7-го 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.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради від 23 грудня
2020 року №49 про звернення до Президента України, Голови ВРУ,
Прем'єр-міністра України щодо впровадження дієвих заходів,
спрямованих на боротьбу з пандемією COVID-19
Розглянувши та обговоривши рішення Тернопільської обласної ради від
23 грудня 2020 року №49 про звернення до Президента України, Голови
ВРУ, Прем'єр-міністра України щодо впровадження дієвих заходів,
спрямованих на боротьбу з пандемією COVID-19, постійна комісія,ВИРІШИЛА
Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
05 лютого 2021р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд доручення Чернівецької ОДА про створення робочої
групи з розроблення Комплексної програми
Розглянувши та обговоривши доручення Чернівецької ОДА про
створення робочої групи з розроблення Комплексної програми, постійна
комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації конкретизувати назву програми, а саме
викласти її в наступній редакції: Комплексна програма для медико-соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та
членів їх сімей.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

