
 
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 №5  

засідання постійної комісії   
24 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., Левицька А.П., 
Цинтар Т.П. 
 
Відсутні: Шкробанець І.Д.,  
 
Запрошені: директор Департаменту фінансів ОДА Анжела ДЯКОВА, 
директор Департаменту охорони здоров'я Олег ЧОРНИЙ, начальник відділу 
фінансового забезпечення закладів та установ управління фінансової 
політики, звітності та правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров’я Олександр ГРЕГУЦАК, в. о. генерального директора КНП 
"Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної 
ради", Володимир АНТОНЮК, генеральний директор КНП "Чернівецький 
обласний перинатальний центр" Дмитро МАНЧУЛЕНКО, куратор 
постійної комісії Мар'ян ГАЙДУК.    
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на  2021 рік».  
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Анжела ДЯКОВА 

2. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту 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 

3. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проекту 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 

4. Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про внесення 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» зі змінами.  
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я Олег ЧОРНИЙ  

5. Про стан проведення вакцинації населення Чернівецької області від 
короновірусної хвороби COVID-19. 
Доповідачі: директор Департаменту охорони здоров'я Олег ЧОРНИЙ, Марія 
ПОЛІЩУК заступник директора Департаменту охорони здоров’я, 
Володимир АНТОНЮК в. о. генерального директора КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради". 

6. Про розгляд питання щодо розміщення та лікування хворих на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19 на базі КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр". 
Доповідач: генеральний директор КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" Дмитро МАНЧУЛЕНКО 

 
7. РІЗНЕ 

 
1. Слухали: Інформацію про внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін 
до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік». 

Виступили: Анжела ДЯКОВА директор Департаменту фінансів ОДА, 
заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК та члени 
постійної комісії обласної ради.  

 



Вирішили: 
1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на  2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я внести зміни до 
Порядку використання коштів призначених для боротьби з короновірусною 
хворобою COVID-19 в частині виділення коштів КНП "Чернівецький 
обласний центр служби крові" не тільки на лікарські препарати, а й на засоби 
для дезінфекції та гігієни. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я спільно з 
Департаментом фінансів обласної державної адміністрації вирішити питання 
щодо оплати за утримання психічнохворих, до яких, за рішенням суду, 
застосовано примусові заходи медичного характеру з суворим, посиленим та 
звичайним наглядом.     

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА (одноголосно). 
 
2. Слухали: Інформацію про внесений Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією 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». 

Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, члени постійної комісії обласної ради, 
заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який 
запропонував рекомендувати зазначений проєкт рішення для розгляду на 
сесії обласної ради. 

Вирішили: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Регіональної програми 
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки» для розгляду на 
сесії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА (одноголосно). 
 

3. Слухали: Інформацію про внесений Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією 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». 

Виступили: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Іларій МІНТЯНСЬКИЙ, члени постійної комісії обласної ради, 
заступник голови постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК який 
запропонував рекомендувати зазначений проєкт рішення для розгляду на 
сесії обласної ради.  

 



Вирішили: 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією 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» для розгляду на сесії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА (одноголосно). 
 

4. Слухали: Інформацію про розгляд внесеного Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проєкту рішення обласної ради «Про внесення 
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» зі змінами. 

Виступили: начальник відділу фінансового забезпечення закладів та 
установ управління фінансової політики, звітності та правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я Олександр ГРЕГУЦАК,  заступник голови 
постійної комісії обласної ради Андрій ПУЗДРЯК та члени постійної комісії.  

Вирішили: 
Проєкт рішення внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією «Про внесення 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» зі змінами вважати не 
доцільним.  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 8 осіб 
ПРОТИ – 0 
УТРИМАЛИСЬ - 1 (Анжеліка КАЛАНЧА) 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 (Тетяна ЦИНТАР) 

 
5. Слухали: Інформацію Про стан проведення вакцинації населення 

Чернівецької області від короновірусної хвороби COVID-19. 
Виступили: директор Департаменту охорони здоров'я Олег ЧОРНИЙ, 

Володимир АНТОНЮК в. о. генерального директора КНП "Чернівецький 
обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради", члени 
постійної комісії обласної ради  

Вирішили: 
Доручити виконуючому обов’язки генерального директора КНП 

"Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної 
ради" Володимиру АНТОНЮКУ розробити план заходів щодо відвідування 
обласних комунальних некомерційних підприємств з метою популяризації 
вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 та проведення  
роз’яснювальної роботи серед населення області. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА (одноголосно). 
 
 



 
 
6. Слухали: Інформацію щодо розміщення та лікування хворих на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на базі КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр". 

Виступили: генеральний директор КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" Дмитро МАНЧУЛЕНКО та члени постійної комісії 
обласної ради. 

Вирішили: 
1. Інформацію генерального директора КНП "Чернівецький обласний 

перинатальний центр" Дмитра МАНЧУЛЕНКА взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я внести зміни до 

Наказу про Порядок госпіталізації пацієнтів з підозрою/хворих на COVID-19 
у частині довезення та госпіталізації хворих до КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА (одноголосно). 
 
 
 
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 

 

24 березня 2021р. м. Чернівці 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією  
проєкту рішення «Про внесення змін 
до обласного бюджету Чернівецької 
області на  2021 рік» 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою 
обласною державною адміністраціію проікт рішення «Про 
внесення змін до обласного бюджету Чернівецькоі області на  
2021 рік», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на  2021 рік» для розгляду на сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я внести зміни до 
Порядку використання коштів призначених для боротьби з короновірусною 
хворобою COVID-19 в частині виділення коштів КНП "Чернівецький 
обласний центр служби крові" не тільки на лікарські препарати, а й на засоби 
для дезінфекції та гігієни. 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я спільно з 
Департаментом фінансів обласної державної адміністрації вирішити 
питання щодо оплати за утримання психічнохворих, до яких, за 
рішенням суду, застосовано примусові заходи медичного характеру 
з суворим, посиленим та звичайним наглядом.     
 
 
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 

 

24 березня 2021р. м. Чернівці 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією проекту 
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» 
 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою 
обласною державною адміністраціію проект рішення обласноі 
ради «Про затвердження Регіональноі програми забезпечення 
житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Регіональноі 
програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 
2021-2022 роки» 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 

 

24 березня 2021р. м. Чернівці 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією проекту 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» 
 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою 
обласною державною адміністраціію проект рішення обласноі 
ради «Про затвердження Порядку надання матеріальноі допомоги 
цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових 
дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією проєкт рішення «Про затвердження Порядку надання 
матеріальноі допомоги цільового спрямування для придбання 
житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов» 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 

 

24 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією  проєкту рішення «Про внесення 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» зі змінами 
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою 
обласною державною адміністраціію проікт рішення «Про 
внесення змін до Положення про порядок складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану комунального 
медичного некомерційного підприімства, що належить до 
спільноі власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області» зі змінами, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Проєкт рішення внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією «Про внесення 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» зі змінами вважати не 
доцільним.  
 
 
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 

 

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

Заслухавши інформацію Олега ЧОРНОГО директора 
Департаменту охорони здоров'я обласноі державноі 
адміністраціі та Володимира АНТОНЮКА в. о. генерального 
директора КНП "Чернівецький обласний центр громадського 
здоров’я Чернівецькоі обласноі ради" щодо стану проведення 
вакцинаціі населення Чернівецькоі області від 
короновірусноі хвороби COVID-19, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Доручити виконуючому обов’язки генерального директора КНП 

"Чернівецький обласний центр громадського здоров’я 
Чернівецькоі обласноі ради" Володимиру АНТОНЮКУ розробити 
план заходів щодо відвідування обласних комунальних 
некомерційних підприімств з метою популяризаціі вакцинаціі 
від короновірусноі хвороби COVID-19 та проведення  
роз’яснювальноі роботи серед населення області. 
 
 
 
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 

 

24 березня 2021р. м. Чернівці 
 
 
Про розгляд питання щодо розміщення та 
лікування хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 на базі КНП 
"Чернівецький обласний перинатальний 
центр" 
 
 
 

Заслухавши інформацію Дмитра МАНЧУЛЕНКО 
генерального директора КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр" щодо розміщення та лікування хворих на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19 на базі КНП 
"Чернівецький обласний перинатальний центр", постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. інформацію генерального директора КНП "Чернівецький 

обласний перинатальний центр" Дмитра МАНЧУЛЕНКА взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я внести зміни 
до Наказу про Порядок госпіталізаціі паціінтів з 
підозрою/хворих на COVID-19 у частині довезення та 
госпіталізаціі хворих до КНП "Чернівецький обласний 
перинатальний центр". 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                   Андрій ПУЗДРЯК  



 
 


	Протокол комісії 5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального
	захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей


	1.висновок про зміни до обласного бюджету
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	2 висновок 2 Програма
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	3 висновок порядок
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	4.висновок профін план1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	5. висновок вакцинація
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	6.рекомендація щодо Перинатального
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


