УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

ПРОТОКОЛ №3

04 березня 2021 року

засідання постійної комісії

м. Чернівці

Присутні: Шкробанець І.Д., Гнатюк М.Г., Каланча А.В., Пуздряк А.В., Цинтар
Т.П., Домбровський Д.М., Маковійчук І.О., Єленєв В.В., Кобевко О.П.
Відсутні: Федорук О.С., Левицька А.П.
Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ,
директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ, генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний
стоматологічний центр" Валентин ПРІСКУ, генеральний директор ОКНП
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Вікторія Валеріївна
БОЙКО, куратор постійної комісії Мар'ян ГАЙДУК.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про затвердження плану роботи постійної комісії обласної ради на

1.
2021 рік.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
2. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження плану
роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
3. Про розгляд змін до проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» поданих Департаментом охорони здоров'я
на виконання висновку постійної комісії.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег ЧОРНИЙ
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми по створенню безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2021-2023 року».

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на
2021-2023 роки у Чернівецькій області».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
6. Про проект рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025
роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
7. Про проект рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих,
які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
8. Про проект рішення обласної ради «Про затвердження Порядку
надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення
житлових умов».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 20202022 роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ

12. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки».
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій
МІНТЯНСЬКИЙ
13. 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: директор ОКУ «Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат"
Олександр Дмитрович ВОЛЬСЬКИЙ.
14. 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.
15. Про заслуховування звітів керівників опорних лікарень з лікування
пацієнтів з COVID-19 про стан забезпечення лікування хворих на гостру
респіраторну хворобу COVID-19.
Доповідачі: керівники опорних лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19.
16. Про розгляд листа НСЗУ щодо виконання ОКНП "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" вимог за договором про медичне
обслуговування населення.
Доповідач: генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" Вікторія Валеріївна БОЙКО
17. Про розгляд колективного звернення робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію "Садгора" щодо діяльності закладу.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
представник робочої групи
18. Про розгляд листа генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ щодо внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових
дій) та членів їх сімей.
Доповідач: генеральний директор ОКНП
«Чернівецький обласний
стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ
19. Про розгляд клопотання ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь
ветеранів війни" щодо виділення коштів для проведення робіт для доступності
будівель лікарень для інвалідів та маломобільних груп, а також внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх
сімей на 2020-2022 роки та Регіональної програми розвитку та підтримки
обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки.

Доповідач: в. о. генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
госпіталь ветеранів війни» Василь КОЖУХАР
20. Про розгляд листа генерального директора ОКНП "Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК щодо
відновлення та продовження фінансування Регіональної програми запобігання
та лікування серцево-судинних захворювань у Чернівецькій області "Зупинимо
інфаркт".
Доповідач: генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" Ірина МАКОВІЙЧУК
21. Про розгляд листа генерального директора ОКНП "Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК щодо
фінансування закладу для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19.
Доповідач: генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" Ірина МАКОВІЙЧУК
22. Про розгляд листа Чернівецької ОДА щодо забезпечення пожежної
безпеки в установах соціального захисту області (будинках-інтернатах).
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
23. Про розгляд результатів конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний центр"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
24. Про розгляд результатів конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер".
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
25. Про розгляд рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/29
від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів
України, Міністерства охорони здоров'я України щодо врегулювання окремих
питань організації підготовки та проведення призову громадян України на
строкову військову службу"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
26. Про розгляд рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/31
від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України щодо підняття
престижності роботи в системі охорони здоров'я"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
27. Про розгляд рішення Кіровоградської обласної ради 8-го скликання
№37-492/1 від 26.02.2021 "Про звернення депутатів Кіровоградської обласної
ради"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

28. Про розгляд звернення Громадської спілки "Всеукраїнська спілка
інвалідів Чорнобиля" у Чернівецькій області.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
29. Про розгляд рішення від 28.01.2021 №17-7/2021 Петровецької сільської
ради Чернівецького району, Чернівецької області щодо виділення коштів на
створення пункту екстреної медичної допомоги в с. Верхні Петрівці.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
1. Слухали: Інформацію Про затвердження плану роботи постійної комісії
обласної ради на 2021 рік.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
який запропонував погодити план роботи постійної комісії на наступному
засіданні, а членам постійної комісії підготувати та надати свої пропозиції щодо
плану роботи комісії на 2021 рік, що додається.
Вирішили:
Погодити 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, що додається.
2. Слухали: інформацію про проєкт рішення «Про затвердження плану
роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік»
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження плану роботи
Чернівецької обласної ради на 2021 рік» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
3. Слухали: інформацію про зміни до проекту рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки обласних
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки» подані
Департаментом охорони здоров'я на виконання висновку постійної комісії
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ
Вирішили:
1. Подані Департаментом охорони здоров'я на виконання висновку
постійної комісії до проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованими змінами та врахувати їх при розгляді
проекту рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на
2020-2022 роки» на сесії обласної ради.

4. Слухали: інформацію про проєкт рішення «Про затвердження
Регіональної програми по створенню безперешкодного життєвого середовища
для осіб з інвалідністю на 2021-2023 року»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми по створенню безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2021-2023 року» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
5. Слухали: інформацію про проєкт рішення «Про затвердження
Регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі
людьми на 2021-2023 роки у Чернівецькій області».
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на
2021-2023 роки у Чернівецькій області» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
6. Слухали: інформацію про проєкт рішення "Про затвердження
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області
на 2021-2025 роки"
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025
роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
7. Слухали: Інформацію про проєкт рішення «Про затвердження
Регіональної програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.

Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих,
які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
8. Слухали: Інформацію про проєкт рішення «Про затвердження Порядку
надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення
житлових умов»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання
матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам
бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових
умов» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
9. Слухали: Інформацію про проєкт рішення «Про хід виконання у 2019
році Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки» взяти до
відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
10. Слухали: Інформацію про проєкт рішення «Про внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх
сімей на 2020-2022 роки»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 20202022 роки» взяти до відома.

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
11. Слухали: Інформацію про проєкт рішення «Про хід виконання у 2019
році обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки»
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
12. Слухали: Інформацію розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» від 15.12.2020р.
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки» від 15.12.2020р. взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
12 (1). Слухали: Інформацію розгляд проєкту рішення «Про внесення змін
до обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» від 22.02.2021р.
Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ та члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки» від 22.02.2021р. взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 8 осіб
ПРОТИ – 1 (Ольга КОБЕВКО)
УТРИМАЛИСЬ - 0
13. Слухали: Інформацію про 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: Віктор ВЕРНИЧАНСЬКИЙ заступник директора обласної
комунальної установи "Хотинський психоневрологічний диспансер" про
проведену роботу щодо усунення недоліків та порушень виявлених під час
моніторингового візиту до обласної комунальної установи «Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат»
представника
Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у західних областях, голова постійної
комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, член постійної комісії обласної ради
Володимир ЄЛЕНЄВ.
Вирішили:
1. Доповідь заступника директора обласної комунальної установи
"Хотинський психоневрологічний диспансер" Віктора ВЕРНИЧАНСЬКОГО про
проведену роботу взяти до відома.
2. Створити робочу групу для відвідування обласної комунальної
установи "Хотинський психоневрологічний диспансер".
3. Рекомендувати керівництву обласної комунальної установи "Хотинський
психоневрологічний диспансер" підготувати та надати на розгляд постійної
комісії довідку щодо фінансового забезпечення діяльності закладу.
14. Слухали: Інформацію щодо звернення депутата Чернівецької обласної
ради VIII скликання Вадима РУССУ щодо внесення питань до порядку денного
сесії які стосуються вакцинації населення Чернівецької області
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
член постійної комісії обласної ради Ірина МАКОВІЙЧУК.
Вирішили:
1. Інформацію депутата Чернівецької обласної ради VIII скликання
Вадима РУССУ взяти до відома, як суттєву та важливу.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації врахувати дане звернення при розробці Регіональної програми
розвитку обласних комунальних закладів охорони здоров’я та Міжгалузевої
комплексної програми щодо протидії розповсюдження короновірусної інфекції
COVID-19.
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації, з метою публічності та гласності процесу проведення вакцинації
населення області, надати постійній комісії обласної ради нормативний
документ, який впорядковує проведення вакцинації проти COVID-19 в
Чернівецькій області.
15. Слухали: Інформацію заслуховування звітів керівників опорних
лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19 про стан забезпечення лікування
хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19
Виступили: Сергій ЦИНТАР в. о. генерального директора ОКНП
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" та медичного директора ОКНП
"Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" Олександр ТЕСЛІЦЬКИЙ,
голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, члени постійної
комісії обласної ради.

Вирішили:
1. Звіти Сергія ЦИНТАРА в. о. генерального директора ОКНП
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" та Олександра ТЕСЛІЦЬКОГО
медичного директора ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" про
стан забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19
взяти до відома.
2. Рекомендувати керівникам ОКНП "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" та ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" подати
Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації пропозиції для
включення їх у Регіональну програму розвитку обласних комунальних закладів
охорони здоров’я.
16. Слухали: Інформацію щодо листа НСЗУ щодо виконання ОКНП
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" вимог за договором
про медичне обслуговування населення.
Виступили: генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер" Вікторія БОЙКО, голова постійної комісії
обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1. Інформацію генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер" Вікторії БОЙКО щодо листа НСЗУ щодо
виконання ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер"
вимог за договором про медичне обслуговування населення взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розробити та надати на розгляд постійної комісії обласної ради
комплекс заходів для вирішення по суті проблем зазначених у листі НСЗУ.
17. Слухали: Інформацію щодо колективного звернення робочої групи
дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" щодо діяльності закладу.
Виступили: Представник робочої групи дитячого протитуберкульозного
санаторію "Садгора" Тетяна ЧОБАН, голова постійної комісії обласної ради Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ, члени постійної комісії обласної ради.
Вирішили:
1.Інформацію представника робочої групи дитячого протитуберкульозного
санаторію "Садгора" Тетяни ЧОБАН щодо колективного звернення робочої
групи дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" щодо діяльності
закладу взяти до відома.
2. Звернутися до голови Чернівецької обласної державної адміністрації з
проханням розглянути дане колективне звернення та утворити робочу групу, до
складу якої залучити фахівців Департаменту охорони здоров'я, Департаменту
соціального захисту населення та членів постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки
учасників АТО і членів їх сімей, з метою розроблення та надання пропозицій
щодо
використання
приміщення
ОКНП
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" у напрямку реабілітації дітей.

18. Слухали: Інформацію щодо листа генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний стоматологічний центр» Валентина ПРІСКУ щодо
внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО
(учасників бойових дій) та членів їх сімей
Виступили: генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний
стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ, голова постійної комісії обласної
ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, заступник голови постійної комісії обласної ради
Андрій ПУЗДРЯК.
Вирішили:
1. Інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ щодо внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та
членів їх сімей взяти до відома, як таке, що втратило актуальність у зв’язку із
вирішенням питання по суті.
2. Рекомендувати генеральному директору ОКНП «Чернівецький обласний
стоматологічний центр» Валентину ПРІСКУ надати Департаменту охорони
здоров'я свої пропозиції для включення їх до Регіональної програми підтримки
обласних комунальних закладів охорони здоров’я.
19. Слухали: Інформацію щодо клопотання ОКНП "Чернівецький
обласний госпіталь ветеранів війни" щодо виділення коштів для проведення
робіт для доступності будівель лікарень для інвалідів та маломобільних груп, а
також внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки та Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на
2020-2022 роки.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
1. У зв’язку із відсутністю в. о. генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» Василя КОЖУХАРЯ зняти
з розгляду дане питання.
2. Поінформувати голову обласної ради про те, що в. о. генерального
директора ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» Василь
КОЖУХАР не з'явився на засідання постійної комісії обласної ради.
20. Слухали: Інформацію щодо листа генерального директора ОКНП
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК
щодо відновлення та продовження фінансування Регіональної програми
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань у Чернівецькій області
"Зупинимо інфаркт"
Виступили: генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» Ірина МАКОВІЙЧУК, голова постійної комісії
обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та інші члени комісії.
Вирішили:
1. Інформацію генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК щодо відновлення та
продовження фінансування Регіональної програми запобігання та лікування

серцево-судинних захворювань у Чернівецькій області "Зупинимо інфаркт"
взяти до відома та підтримати звернення по суті.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути дане звернення та відновити фінансування
Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань
у Чернівецькій області "Зупинимо інфаркт".
21. Слухали: Інформацію щодо листа генерального директора ОКНП
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК
щодо фінансування закладу для надання медичної допомоги пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Виступили: генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний
кардіологічний центр» Ірина МАКОВІЙЧУК, голова постійної комісії обласної
ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та інші члени комісії.
Вирішили:
1. Інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК щодо фінансування
закладу для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19 взяти до відома та підтримати звернення по суті.
2. Рекомендувати генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК підготувати звернення
до НСЗУ щодо включення ОКНП «Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр» до переліку опорних лікарень для лікування пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19.
22. Слухали: Інформацію щодо листа Чернівецької ОДА щодо
забезпечення пожежної безпеки в установах соціального захисту області
(будинках-інтернатах).
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
Підтримати по суті необхідність забезпечення протипожежної безпеки в
установах соціального захисту Чернівецької області, в той же час, звернутися до
голови обласної державної адміністрації з метою вивчення причин щодо не
включення зазначених коштів при формуванні бюджету Чернівецької області на
2021 рік.
23. Слухали: Інформацію про результати конкурсу на заміщення посади
генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр"
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
1. Погодити результати конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний центр".
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради.

24. Слухали: Інформацію про результати конкурсу на заміщення посади
генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер"
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
1. Погодити результати конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер".
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради.
25. Слухали: Інформацію про рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №4/29 від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної
ради до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України,
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України щодо
врегулювання окремих питань організації підготовки та проведення призову
громадян України на строкову військову службу"
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
Підтримати рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/29 від
11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів
України, Міністерства охорони здоров'я України щодо врегулювання окремих
питань організації підготовки та проведення призову громадян України на
строкову військову службу" та внести відповідний проєкт рішення на розгляд
сесії обласної ради.
26. Слухали: Інформацію про рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №4/31 від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної
ради до Кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України
щодо підняття престижності роботи в системі охорони здоров'я"
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
Підтримати рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/31 від
11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України щодо підняття
престижності роботи в системі охорони здоров'я" та внести відповідний проєкт
рішення на розгляд сесії обласної ради.
27. Слухали: Інформацію про розгляд рішення Кіровоградської обласної
ради 8-го скликання №37-492/1 від 26.02.2021 "Про звернення депутатів
Кіровоградської обласної ради"
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації з метою надання оцінки рішення Кіровоградської обласної ради
№37-492/1 від 26.02.2021 "Про звернення депутатів Кіровоградської обласної
ради" по суті.

28. Слухали: Інформацію про розгляд звернення Громадської спілки
"Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля" у Чернівецькій області.
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.
Вирішили:
1. Звернення Громадської спілки "Всеукраїнська спілка інвалідів
Чорнобиля" у Чернівецькій області підтримати по суті.
2. Звернутися до голови обласної державної адміністрації з проханням
надати пропозиції щодо реалізації питань зазначених у зверненні Громадської
спілки "Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля" у Чернівецькій області.
29. Слухали: Інформацію розгляд рішення від 28.01.2021 №17-7/2021
Петровецької сільської ради Чернівецького району, Чернівецької області щодо
виділення коштів на створення пункту екстреної медичної допомоги в с. Верхні
Петрівці
Виступили: голова постійної комісії обласної ради Ігор ШКРОБАНЕЦЬ,
член постійної комісії обласної ради Володимир ЄЛЕНЄВ.
Вирішили:
Звернутись до Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації з метою вивчення даного рішення по суті та надання пропозицій
щодо розвитку служби екстреної медичної допомоги Чернівецької області.

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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

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
ВИРІШИЛА:
Погодити 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, що додається.

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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження плану роботи Чернівецької
обласної ради на 2021 рік»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження плану роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження плану роботи
Чернівецької обласної ради на 2021 рік» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд змін до проекту рішення
обласної ради «Про затвердження
Регіональної програми розвитку та
підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки»
поданих Департаментом охорони здоров'я
на виконання висновку постійної комісії
Розглянувши та обговоривши зміни подані Департаментом охорони
здоров'я на виконання висновку постійної комісії до проекту рішення обласної
ради «Про затвердження Регіональної програми розвитку та підтримки
обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Подані Департаментом охорони здоров'я на виконання висновку
постійної комісії до проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованими змінами та врахувати їх при розгляді
проекту рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на
2020-2022 роки» на 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Регіональної програми по
створенню безперешкодного життєвого
середовища для осіб з інвалідністю на
2021-2023 року»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми по створенню безперешкодного
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 року», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми по створенню безперешкодного життєвого середовища для осіб з
інвалідністю на 2021-2023 року» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Регіональної програми
запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі,
забезпечення гендерної рівності, протидії
торгівлі людьми на 2021-2023 роки у
Чернівецькій області»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми на 2021-2023 роки у Чернівецькій області», постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на
2021-2023 роки у Чернівецькій області» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Регіональної програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Чернівецької області на 2021-2025 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей
Чернівецької області на 2021-2025 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025
роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових
дій та членів сімей загиблих, які
потребують поліпшення житлових умов на
2021-2022 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Регіональної програми забезпечення житлом учасників бойових
дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на
2021-2022 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної
програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей
загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки»
взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
затвердження Порядку надання
матеріальної допомоги цільового
спрямування для придбання житла
учасникам бойових дій та членам сімей
загиблих, які потребують поліпшення
житлових умов»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження Порядку надання матеріальної допомоги цільового спрямування
для придбання житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які
потребують поліпшення житлових умов», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання
матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла
учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення
житлових умов» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про хід
виконання у 2019 році Комплексної
програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019
роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про хід
виконання у 2019 році Комплексної програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 20172019 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки» взяти
до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до Комплексної програми
соціальної підтримки учасників АТО/ООС
та членів їх сімей на 2020-2022 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на
2020-2022 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про хід
виконання у 2019 році обласної
комплексної програми соціальної
підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про хід
виконання у 2019 році обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про хід виконання у 2019 році
обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до обласної комплексної
програми соціальної підтримки окремих
категорій громадян «Турбота» на 20192021 роки» від 15.12.2020р.
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» від 15.12.2020р.,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки» від 15.12.2020р. взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд листа генерального
директора
ОКНП
«Чернівецький
обласний
стоматологічний
центр»
Валентина ПРІСКУ щодо внесення змін
до Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей
Заслухавши інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ щодо внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
стоматологічний центр» Валентин ПРІСКУ щодо внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей взяти до відома, як таке, що втратило
актуальність у зв’язку із вирішенням питання по суті.
2. Рекомендувати генеральному директору ОКНП «Чернівецький
обласний стоматологічний центр» Валентину ПРІСКУ надати Департаменту
охорони здоров'я свої пропозиції для включення їх до Регіональної програми
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я.
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до обласної комплексної
програми соціальної підтримки окремих
категорій громадян «Турбота» на 20192021 роки» від 22.02.2021р.
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» від 22.02.2021р.,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019-2021 роки» від 22.02.2021р. взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

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»
Заслухавши доповідь Віктора ВЕРНИЧАНСЬКОГО заступника
директора обласної комунальної установи "Хотинський психоневрологічний
диспансер" про проведену роботу щодо усунення недоліків та порушень
виявлених під час моніторингового візиту до обласної комунальної установи
«Хотинський
психоневрологічний
будинок-інтернат»
представника
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у західних областях,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Доповідь заступника директора обласної комунальної установи
"Хотинський психоневрологічний диспансер" Віктора ВЕРНИЧАНСЬКОГО
про проведену роботу взяти до відома.
2. Створити робочу групу для відвідування обласної комунальної
установи "Хотинський психоневрологічний диспансер".
3. Рекомендувати керівництву обласної комунальної установи
"Хотинський психоневрологічний диспансер" підготувати та надати на
розгляд постійної комісії довідку щодо фінансового забезпечення діяльності
закладу.
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд звернення депутата
Чернівецької обласної ради VIII
скликання Вадима 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 РУССУ щодо внесення питань до порядку
денного сесії які стосуються вакцинації населення Чернівецької області,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію депутата Чернівецької обласної ради VIII скликання
Вадима РУССУ взяти до відома, як суттєву та важливу.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації врахувати дане звернення при розробці Регіональної програми
розвитку обласних комунальних закладів охорони здоров’я та Міжгалузевої
комплексної програми щодо протидії розповсюдження короновірусної
інфекції COVID-19.
3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації, з метою публічності та гласності процесу проведення вакцинації
населення області, надати постійній комісії обласної ради нормативний
документ, який впорядковує проведення вакцинації проти COVID-19 в
Чернівецькій області.
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про заслуховування звітів керівників
опорних лікарень з лікування пацієнтів з
COVID-19 про стан забезпечення
лікування хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19
Заслухавши звіти Сергія ЦИНТАРА в. о. генерального директора ОКНП
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" та медичного директора ОКНП
"Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" Олександра ТЕСЛІЦЬКОГО
про стан забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Звіти Сергія ЦИНТАРА в. о. генерального директора ОКНП
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" та Олександра ТЕСЛІЦЬКОГО
медичного директора ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"
про стан забезпечення лікування хворих на гостру респіраторну хворобу
COVID-19 взяти до відома.
2. Рекомендувати керівникам ОКНП "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" та ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" подати
Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації пропозиції
для включення їх у Регіональну програму розвитку обласних комунальних
закладів охорони здоров’я.

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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд листа НСЗУ щодо виконання
ОКНП "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" вимог за
договором про медичне обслуговування
населення
Заслухавши інформацію генерального директора ОКНП "Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер" Вікторії БОЙКО щодо листа
НСЗУ щодо виконання ОКНП "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" вимог за договором про медичне обслуговування
населення, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер" Вікторії БОЙКО щодо листа НСЗУ щодо
виконання ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер"
вимог за договором про медичне обслуговування населення взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розробити та надати на розгляд постійної комісії обласної ради
комплекс заходів для вирішення по суті проблем зазначених у листі НСЗУ.

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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд колективного звернення робочої
групи
дитячого
протитуберкульозного
санаторію "Садгора" щодо діяльності
закладу
Заслухавши інформацію представника робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію "Садгора" Тетяни ЧОБАН щодо
колективного звернення робочої групи дитячого протитуберкульозного
санаторію "Садгора" щодо діяльності закладу, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію
представника
робочої
групи
дитячого
протитуберкульозного санаторію "Садгора" Тетяни ЧОБАН щодо
колективного звернення робочої групи дитячого протитуберкульозного
санаторію "Садгора" щодо діяльності закладу взяти до відома.
2. Звернутися до голови Чернівецької обласної державної адміністрації з
проханням розглянути дане колективне звернення та утворити робочу групу,
до складу якої залучити фахівців Департаменту охорони здоров'я,
Департаменту соціального захисту населення та членів постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення
та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, з метою розроблення та надання
пропозицій щодо використання приміщення ОКНП "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" у напрямку реабілітації дітей.
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд клопотання ОКНП "Чернівецький
обласний госпіталь ветеранів війни" щодо виділення
коштів для проведення робіт для доступності будівель
лікарень для інвалідів та маломобільних груп, а також
внесення змін до Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на
2020-2022 роки та Регіональної програми розвитку та
підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров'я на 2020-2022 роки.
Розглянувши клопотання ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь
ветеранів війни" щодо виділення коштів для проведення робіт для доступності
будівель лікарень для інвалідів та маломобільних груп, а також внесення змін
до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів
їх сімей на 2020-2022 роки та Регіональної програми розвитку та підтримки
обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку із відсутністю в. о. генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» Василя КОЖУХАРЯ
зняти з розгляду дане питання.
2. Поінформувати голову обласної ради про те, що в. о. генерального
директора ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» Василь
КОЖУХАР не з'явився на засідання постійної комісії 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд листа генерального директора
ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК
щодо відновлення та продовження фінансування
Регіональної програми запобігання та лікування
серцево-судинних захворювань у Чернівецькій
області "Зупинимо інфаркт"
Заслухавши інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК щодо
відновлення та продовження фінансування Регіональної програми запобігання
та лікування серцево-судинних захворювань у Чернівецькій області
"Зупинимо інфаркт", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК щодо відновлення та
продовження фінансування Регіональної програми запобігання та лікування
серцево-судинних захворювань у Чернівецькій області "Зупинимо інфаркт"
взяти до відома та підтримати звернення по суті.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути дане звернення та відновити фінансування
Регіональної програми запобігання та лікування
серцево-судинних
захворювань у Чернівецькій області "Зупинимо інфаркт".
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд листа генерального директора
ОКНП "Чернівецький обласний клінічний
кардіологічний центр" Ірини МАКОВІЙЧУК
щодо фінансування закладу для надання
медичної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19

Заслухавши інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК щодо
фінансування закладу для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК щодо фінансування
закладу для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19 взяти до відома та підтримати звернення по суті.
2. Рекомендувати генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК підготувати
звернення до НСЗУ щодо включення ОКНП «Чернівецький обласний
клінічний кардіологічний центр» до переліку опорних лікарень для лікування
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд листа Чернівецької ОДА щодо
забезпечення пожежної безпеки в установах
соціального захисту області (будинкахінтернатах).
Розглянувши та обговоривши лист Чернівецької ОДА щодо
забезпечення пожежної безпеки в установах соціального захисту області
(будинках-інтернатах), постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати по суті необхідність забезпечення протипожежної безпеки в
установах соціального захисту Чернівецької області, в той же час, звернутися
до голови обласної державної адміністрації з метою вивчення причин щодо не
включення зазначених коштів при формуванні бюджету Чернівецької області
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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд результатів конкурсу на
заміщення посади генерального директора
ОКНП
"Чернівецький
обласний
ендокринологічний центр"

Розглянувши та обговоривши результати конкурсу на заміщення посади
генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний
центр", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити результати конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний ендокринологічний центр".
2. Внести відповідний проєкт рішення 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд результатів конкурсу на
заміщення посади генерального директора
ОКНП "Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер"

Розглянувши та обговоривши результати конкурсу на заміщення посади
генерального директора ОКНП "Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Погодити результати конкурсу на заміщення посади генерального
директора ОКНП "Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер".
2. Внести відповідний проєкт рішення 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення Волинської обласної ради
8-го скликання №4/29 від 11.02.2021 "Про
звернення депутатів Волинської обласної ради
до Кабінету міністрів України, Міністерства
оборони
України,
Міністерства
фінансів
України, Міністерства охорони здоров'я України
щодо врегулювання окремих питань організації
підготовки та проведення призову громадян
України на строкову військову службу"
Розглянувши та обговоривши рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №4/29 від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської
обласної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України,
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України щодо
врегулювання окремих питань організації підготовки та проведення призову
громадян України на строкову військову службу", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/29 від
11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів
України, Міністерства охорони здоров'я України щодо врегулювання окремих
питань організації підготовки та проведення призову громадян України на
строкову військову службу" та внести відповідний проєкт рішення 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення Волинської обласної
ради 8-го скликання №4/31 від 11.02.2021
"Про звернення депутатів Волинської
обласної ради до Кабінету міністрів України
та Міністерства охорони здоров'я України
щодо підняття престижності роботи в
системі охорони здоров'я"
Розглянувши та обговоривши рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №4/31 від 11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської
обласної ради до Кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров'я
України щодо підняття престижності роботи в системі охорони здоров'я",
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №4/31 від
11.02.2021 "Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету
міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України щодо підняття
престижності роботи в системі охорони здоров'я" та внести відповідний
проєкт рішення 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення Кіровоградської обласної
ради 8-го скликання №37-492/1 від 26.02.2021
"Про звернення депутатів Кіровоградської
обласної ради"
Розглянувши та обговоривши рішення Кіровоградської обласної ради
8-го скликання №37-492/1 від 26.02.2021 "Про звернення депутатів
Кіровоградської обласної ради", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації з метою надання оцінки рішення Кіровоградської обласної ради
№37-492/1 від 26.02.2021 "Про звернення депутатів Кіровоградської обласної
ради" 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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд звернення Громадської
спілки "Всеукраїнська спілка інвалідів
Чорнобиля" у Чернівецькій області
Розглянувши та обговоривши звернення Громадської спілки
"Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля" у Чернівецькій області, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Звернення Громадської спілки "Всеукраїнська спілка інвалідів
Чорнобиля" у Чернівецькій області підтримати по суті.
2. Звернутися до голови обласної державної адміністрації з проханням
надати пропозиції щодо реалізації питань зазначених у зверненні Громадської
спілки "Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля" у Чернівецькій області.

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
ВИСНОВОК
04 березня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення від 28.01.2021
№17-7/2021 Петровецької сільської ради
Чернівецького району, Чернівецької області
щодо виділення коштів на створення пункту
екстреної медичної допомоги в с. Верхні
Петрівці
Розглянувши та обговоривши рішення від 28.01.2021 №17-7/2021
Петровецької сільської ради Чернівецького району, Чернівецької області щодо
виділення коштів на створення пункту екстреної медичної допомоги в
с. Верхні Петрівці, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Звернутись до Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації з метою вивчення даного рішення по суті та надання пропозицій
щодо розвитку служби екстреної медичної допомоги Чернівецької області.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

