
 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального  

захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
  

 
ПРОТОКОЛ №4  

засідання постійної комісії   
17 березня 2021 року                                                  м. Чернівці 
 
Присутні: Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Каланча А.В., Домбровський Д.М., 
Маковійчук І.О., Єленєв В.В., Кобевко О.П., Федорук О.С. 
 
Відсутні: Шкробанець І.Д., Левицька А.П., Цинтар Т.П. 
 
Запрошені: директор Департаменту фінансів ОДА Анжела ДЯКОВА, 
директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Іларій 
МІНТЯНСЬКИЙ, заступник начальника управління – начальник відділу 
економіки Департаменту регіонального розвитку Оксана ПОСТОЛАТІЙ, 
начальник юридичного відділу Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА, куратор 
постійної комісії Мар'ян ГАЙДУК.    
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
         1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік».  
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Анжела ДЯКОВА 

2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про Програму економічного 
і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 
Доповідач: заступник директора Департаменту регіонального розвитку 
Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ 

3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про вступ у склад 



засновників Чернівецького обласного центру соціально-психологічної 
допомоги».  
Доповідач:  директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Іларій МІНТЯНСЬКИЙ  

4. Про розгляд проєкту рішення обласної ради «Про затвердження 
регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання». 
Доповідач:  начальник юридичного відділу Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА 

5. Про розгляд проєкту рішення обласної ради «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради». 
Доповідач:  начальник юридичного відділу Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА 

6. РІЗНЕ 
 

1. Слухали: Інформацію про розгляд внесеного Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік». 

Виступили: Анжела ДЯКОВА директор Департаменту фінансів ОДА, 
заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який 
запропонував рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про виконання обласного бюджету за 2020 
рік» для розгляду на сесії обласної ради. 

Вирішили: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про виконання обласного бюджету за 2020 
рік» для розгляду на сесії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 8 осіб (одноголосно). 
 
2. Слухали: Інформацію про розгляд внесеного Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 

Виступили: заступник начальника управління – начальник відділу 
економіки Департаменту регіонального розвитку Оксана ПОСТОЛАТІЙ,  
заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який 
запропонував рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік» для розгляду на сесії обласної 
ради. 

Вирішили: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік» для розгляду на сесії обласної 
ради. 



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 7 осіб 
ПРОТИ – 0 
УТРИМАЛИСЬ - 1 (Ольга КОБЕВКО) 

 
3. Слухали: Інформацію Про розгляд внесеного Чернівецькою 

обласною державною адміністрацією проекту рішення обласної ради «Про 
вступ у склад засновників Чернівецького обласного центру соціально-
психологічної допомоги».    

Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, член постійної комісії обласної ради Ольга 
КОБЕВКО, заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій 
ПУЗДРЯК який запропонував рекомендувати внесений Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проєкт рішення «Про вступ у склад 
засновників Чернівецького обласного центру соціально-психологічної 
допомоги» для розгляду на сесії обласної ради. 

Вирішили: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про вступ у склад засновників 
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги» для 
розгляду на сесії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 7 осіб 
ПРОТИ – 0 
УТРИМАЛИСЬ - 1 (Ольга КОБЕВКО) 
 
4. Слухали: інформацію про проєкт рішення «Про затвердження 

регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання» 
Виступили: начальник юридичного відділу Оксана ПРОХОРОВА-

СКРИПА, члени постійної комісії обласної ради, заступник голови постійної 
комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який запропонував рекомендувати 
проєкт рішення «Про затвердження регламенту Чернівецької обласної ради 
VIII скликання» для розгляду на сесії обласної ради. 

Вирішили: 
Рекомендувати проєкт рішення «Про затвердження регламенту 

Чернівецької обласної ради VIII скликання» для розгляду на сесії обласної 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 7 осіб 
ПРОТИ – 0 
УТРИМАЛИСЬ – 0 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 (Ольга КОБЕВКО) 
 
5. Слухали: інформацію про проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради». 
Виступили: начальник юридичного відділу Оксана ПРОХОРОВА-

СКРИПА, члени постійної комісії обласної ради, заступник голови постійної 
комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який запропонував рекомендувати 
проєкт рішення «Про затвердження Положення про постійні комісії 



Чернівецької обласної ради» для розгляду на сесії обласної ради. та члени 
постійної комісії обласної ради  

Вирішили: 
Рекомендувати проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Чернівецької обласної ради» для розгляду на сесії обласної 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 8 осіб (одноголосно). 
 
6. РІЗНЕ 
 
6.1. Слухали: інформацію щодо стану проведення вакцинації населення 

Чернівецької області від короновірусної хвороби COVID-19. 
Виступили: Дмитро ДОМБРОВСЬКИЙ, Ольга КОБЕВКО, Ірина 

МАКОВІЙЧУК, Володимир ЄЛЕНЄВ, Анжела КАЛАНЧА, заступник голови 
постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК. 

Вирішили: 
1. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради 

питання щодо стану лікування хворих на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 в Чернівецькій області. 

2. Запросити Олега ЧОРНОГО директора Департаменту охорони 
здоров'я обласної державної адміністрації, Марію ПОЛІЩУК заступника 
директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
та Володимира АНТОНЮКА в. о. генерального директора КНП 
"Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної 
ради" для доповіді із вищезазначеного питання. 
 

6.2. Слухали: інформацію щодо стану лікування хворих на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19 в Чернівецькій області. 

Виступили: Дмитро ДОМБРОВСЬКИЙ, Ольга КОБЕВКО, Ірина 
МАКОВІЙЧУК, Володимир ЄЛЕНЄВ, заступник голови постійної комісії 
обласної ради Андрій ПУЗДРЯК. 

Вирішили: 
1. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради 

питання щодо розміщення та лікування хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 на базі КНП "Чернівецький обласний перинатальний 
центр".  

2. Запросити генерального директора КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" Дмитра МАНЧУЛЕНКО для доповіді із 
вищезазначеного питання. 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                     Андрій ПУЗДРЯК 
 
 
Секретар постійної комісії                                              Анжеліка КАЛАНЧА 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
ВИСНОВОК 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією  
проєкту рішення «Про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік» 
 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення «Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про виконання обласного бюджету за 2020 
рік» для розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
ВИСНОВОК 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією  
проєкту рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік» для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
ВИСНОВОК 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією  
проєкту рішення «Про вступ у склад 
засновників Чернівецького обласного 
центру соціально-психологічної допомоги» 
 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкт рішення «Про вступ у склад засновників 
Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги», постійна 
комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про вступ у склад засновників Чернівецького 
обласного центру соціально-психологічної допомоги» для розгляду на сесії 
обласної ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
ВИСНОВОК 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження регламенту Чернівецької 
обласної ради VIII скликання» 
 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
регламенту Чернівецької обласної ради VIII скликання», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати проєкт рішення «Про затвердження регламенту 
Чернівецької обласної ради VIII скликання» для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
ВИСНОВОК 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Положення про постійні 
комісії Чернівецької обласної ради» 
 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати проєкт рішення «Про затвердження Положення про 
постійні комісії Чернівецької обласної ради» для розгляду на сесії обласної 
ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
РЕКОМЕНДАЦІЯ 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд питання щодо стану 
проведення вакцинації населення 
Чернівецької області від короновірусної 
хвороби COVID-19  
 
 

Розглянувши та обговоривши питання щодо стану проведення 
вакцинації населення Чернівецької області від короновірусної хвороби 
COVID-19, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради 

питання щодо стану лікування хворих на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19 в Чернівецькій області. 

2. Запросити Олега ЧОРНОГО директора Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації, Марію ПОЛІЩУК заступника директора 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та 
Володимира АНТОНЮКА в. о. генерального директора КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради" для 
доповіді із вищезазначеного питання. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
РЕКОМЕНДАЦІЯ 

 

17 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд питання щодо стану 
лікування хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 в Чернівецькій області 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши питання щодо стану лікування хворих на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19 в Чернівецькій області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради 

питання щодо розміщення та лікування хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 на базі КНП "Чернівецький обласний перинатальний 
центр".  

2. Запросити генерального директора КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" Дмитра МАНЧУЛЕНКО для доповіді із 
вищезазначеного питання. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  
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