УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

ПРОТОКОЛ №6

25 травня 2021 року

засідання постійної комісії

м. Чернівці

Присутні: Шкробанець І.Д., Маковійчук І.О., Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Каланча
А.В., Левицька А.П., Домбровський Д.М., Єленєв В.В., Федорук О.С., Кобевко О.П.
Відсутні: Цинтар Т.П.
Запрошені: Городецький Віктор Матвійович - куратор постійної комісії.
Леонова Марина Олександрівна - в.о. генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний ендокринологічний центр»;
Вакарюк Володимир Михайлович - голова громадської організації «Громадський
Рух пенсіонерів силових відомств України»;
Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна - начальник юридичного відділу;
Бойко Вікторія Валеріївна - генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер»;
Польова Світлана Петрівна - заступник директора Департаменту охорони
здоров'я ОДА;
Біволаріу Вікторія Миколаївна – в.о. головного лікаря ОКМУ «Центр медикосоціальної експертизи».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд заяви в.о. генерального директора ОКНП «Чернівецький
обласний ендокринологічний центр» Марини Леонової та колективного звернення
працівників закладу щодо повторного розгляду питання «Про призначення
Леонової Марини Олександрівни на посаду генерального директора обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецький
обласний
ендокринологічний центр» (заява вх.№ 39/1167 від 08.04.2021, звернення вх.№
Кол - 47 від 07.04.2021).
Доповідач: Леонова Марина Олександрівна - в.о. генерального директора
ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр».
2. Про розгляд звернення громадської організації «Громадський Рух
пенсіонерів силових відомств України» щодо внесення до порядку денного сесії
обласної ради питання «Про звернення до Верховної Ради України щодо проблем
пенсійного
забезпечення
пенсіонерів
силових
відомств
України»
(звернення вх. №39/1399 від 28.04.2021).

Доповідач: Вакарюк Володимир Михайлович - голова громадської організації
«Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України».
3. Про розгляд проєкту рішення обласної ради «Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної ради» (вх.№ 8/1262 від 16.04.2021).
Доповідач: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна - начальник юридичного відділу.
4. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер» щодо створення закладу «Хоспіс» за адресою
вул.Лермонтова,6, м.Чернівці та виділення коштів на його облаштування
(звернення вх.№39/1498 від 07.05.2021).
Доповідач: Бойко Вікторія Валеріївна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер».
5. Про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний центр служби
крові» щодо виділення додаткового фінансування установи на 2021 рік
(звернення вх.№39/1644 від 19.05.2021).
Доповідач: Каланча Анжеліка Володимирівна – генеральний директор КНП
«Чернівецький обласний центр служби крові».
6. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення коштів на придбання санітарного автомобіля для
перевезення хворих (звернення вх.№ 39/1268 від 16.04.2021).
Доповідач: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
7. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо створення на території лікарні спеціального закладу
(звернення вх.№Кол-68 від 13.05.2021).
Доповідач: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
8. Про розгляд відповіді Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА
вих.№01.2/1820 на ініціативу Чернівецької обласної ради щодо підняття
престижності роботи в системі охорони здоров'я.
Доповідач: Польова Світлана Петрівна - заступник директора Департаменту
охорони здоров'я ОДА.
9. Про розгляд подання щодо результату проведення конкурсного добору на
зайняття посади головного лікаря ОКМУ «Центр медико-соціальної експертизи»
(подання вх.№39/1594 від 17.05.2021).
Доповідач: Біволаріу Вікторія Миколаївна – в.о. головного лікаря ОКМУ «Центр
медико-соціальної експертизи».
10. Про розгляд подання щодо результату проведення конкурсного добору на
зайняття посади генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (подання вх.№39/1660 від
20.05.2021).
Доповідач: Єленєв Володимир Володимирович – в.о. генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф».

1. Слухали: інформацію про розгляд заяви в.о. генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний ендокринологічний центр» Марини Леонової та
колективного звернення працівників закладу щодо повторного розгляду питання
«Про призначення Леонової Марини Олександрівни на посаду генерального
директора обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний ендокринологічний центр» (заява вх.№ 39/1167 від 08.04.2021, звернення
вх.№ Кол - 47 від 07.04.2021).
Виступили: Леонова Марина Олександрівна - в.о. генерального директора
ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
2. Слухали: інформацію про розгляд звернення громадської організації
«Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України» щодо внесення до
порядку денного сесії обласної ради питання «Про звернення до Верховної Ради
України щодо проблем пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств
України» (звернення вх. №39/1399 від 28.04.2021).
Виступили: Вакарюк Володимир Михайлович - голова громадської організації
«Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
3. Слухали: інформацію про розгляд проєкту рішення обласної ради «Про
структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради» (вх.№ 8/1262 від
16.04.2021).
Виступили: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна - начальник юридичного
відділу.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
4. Слухали: інформацію про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансер» щодо створення закладу «Хоспіс» за
адресою вул.Лермонтова,6, м.Чернівці та виділення коштів на його облаштування
(звернення вх.№39/1498 від 07.05.2021).
Виступили: Бойко Вікторія Валеріївна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
5. Слухали: інформацію про розгляд звернення КНП «Чернівецький обласний
центр служби крові» щодо виділення додаткового фінансування установи на 2021
рік (звернення вх.№39/1644 від 19.05.2021).
Виступили: Каланча Анжеліка Володимирівна – генеральний директор КНП
«Чернівецький обласний центр служби крові».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
6. Слухали: інформацію про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» щодо виділення коштів на придбання санітарного
автомобіля для перевезення хворих (звернення вх.№ 39/1268 від 16.04.2021).

Виступили: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
7. Слухали: інформацію про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» щодо створення на території лікарні спеціального закладу
(звернення вх.№Кол-68 від 13.05.2021).
Виступили: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
8. Слухали: інформацію про розгляд відповіді Департаменту охорони
здоров'я Чернівецької ОДА вих.№01.2/1820 на ініціативу Чернівецької обласної
ради щодо підняття престижності роботи в системі охорони здоров'я.
Виступили: Польова Світлана Петрівна - заступник директора
Департаменту охорони здоров'я ОДА.
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються.
9. Слухали: інформацію про розгляд подання щодо результату проведення
конкурсного добору на зайняття посади головного лікаря ОКМУ «Центр медикосоціальної експертизи» (подання вх.№39/1594 від 17.05.2021).
Виступили: Біволаріу Вікторія Миколаївна – в.о. головного лікаря ОКМУ
«Центр медико-соціальної експертизи».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
10. Слухали: інформацію про розгляд подання щодо результату
проведення конкурсного добору на зайняття посади генерального директора ОКНП
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» (подання вх.№39/1660 від 20.05.2021).
Виступили: Єленєв Володимир Володимирович – в.о. генерального
директора ОКНП «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.

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
25 травня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд заяви в.о. генерального
директора
ОКНП
«Чернівецький
обласний ендокринологічний центр»
Марини ЛЕОНОВОЇ щодо повторного
розгляду питання «Про призначення
ЛЕОНОВОЇ Марини Олександрівни на
посаду генерального директора обласного
комунального
некомерційного
підприємства «Чернівецький обласний
ендокринологічний центр»
Заслухавши та обговоривши заяву в.о. генерального директора
ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр» Марини ЛЕОНОВОЇ
від 08.04.2021 щодо повторного розгляду питання «Про призначення ЛЕОНОВОЇ
Марини Олександрівни на посаду генерального директора обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецький
обласний
ендокринологічний центр» та враховуючи висновок постійної комісії з питань
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області від 20.05.2021, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити висновок постійної комісії з питань управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 20.05.2021
«Про призначення ЛЕОНОВОЇ Марини Олександрівни на посаду генерального
директора обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний ендокринологічний центр» та рекомендувати відповідний проєкт
рішення до розгляду 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
25 травня 2021р.

м. Чернівці

Про
розгляд
звернення
громадської
організації
«Громадський Рух пенсіонерів
силових відомств України»
Розглянувши та обговоривши інформацію голови громадської
організації «Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України»
Володимира Вакарюка щодо включення до порядку денного чергової сесії
обласної ради питання «Про звернення до Верховної Ради України про
проблеми пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України»,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Звернення громадської організації «Громадський Рух пенсіонерів
силових відомств України» підтримати по суті.
2. Рекомендувати голові громадської організації «Громадський Рух
пенсіонерів силових відомств України» Володимиру Вакарюку доопрацювати
текст звернення.

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
25 травня 2021р.

м. Чернівці

Про структуру та чисельність
виконавчого апарату обласної
ради
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного
відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради
Прохорової-Скрипи О.С. про структуру та чисельність виконавчого
апарату обласної ради, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про структуру
та чисельність виконавчого апарату обласної ради» до розгляду на
черговій 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
25 травня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер» щодо
створення закладу «Хоспіс» та
виділення
коштів
на
його
облаштування
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора обласного
комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер» Вікторії БОЙКО щодо створення закладу «Хоспіс» в
приміщенні, що знаходиться на балансі диспансеру за адресою вул. Лермонтова, 6
м.Чернівці та виділення коштів на його облаштування, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» як
соціально важливу ініціативу.
2. Звернутись до обласної державної адміністрації з проханням розглянути
можливість створення закладу «Хоспіс» в приміщенні, яке знаходиться на балансі
обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний
шкірно-венерологічний диспансер» за адресою вул. Лермонтова, 6, м.Чернівці
та виділення коштів на його облаштування.
За результатами розгляду просимо поінформувати ініціатора звернення та
постійну комісію з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення
та підтримки учасників АТО і членів їх сімей у місячний термін.
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
25 травня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд звернення КНП
«Чернівецький обласний центр
служби крові» щодо виділення
додаткового
фінансування
установи на 2021 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора
комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний центр
служби крові» Анжеліки Каланчі щодо недофінансування і термінової
необхідності коштів для безперебійного функціонування установи на КЕКВ 2220
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 230000,00 гривень, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію
щодо
додаткового
фінансування
комунального
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний центр служби крові»
взяти до відома.
2. Надіслати обласній державній адміністрації для розгляду та відповідного
реагування звернення комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний центр служби крові» щодо виділення коштів на КЕКВ 2220
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 230000,00 гривень.
За результатами розгляду просимо поінформувати ініціатора звернення та
обласну раду у визначений чинним законодавством термін.

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
25 травня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення коштів на
придбання санітарного автомобіля
для перевезення хворих
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора
обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» Анжели Левицької щодо виділення коштів по
КЕКВ 3210 в сумі 980000,00 гривень на придбання санітарного автомобіля для
перевезення хворих та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету №1/4 від 12.05.2021р., постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити рекомендації постійної комісії з питань бюджету №1/4
від 12.05.2021р. про звернення обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» щодо виділення
коштів по КЕКВ 3210 в сумі 980000,00 гривень на придбання санітарного
автомобіля для перевезення хворих.

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
25 травня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд звернення обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Чернівецька
обласна психіатрична лікарня»
щодо створення на території
лікарні спеціального закладу
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора
обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» Анжели Левицької щодо створення на території лікарні
спеціального закладу охорони здоров’я спорідненої функції, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення обласного комунального некомерційного
підприємства «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» як соціально
важливу та економічно доцільну ініціативу.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації вивчити правовий, практичний та фінансовий аспекти щодо
можливості створення та функціонування спеціального закладу охорони
здоров’я в одному з приміщень, яке знаходиться на балансі ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня», як окремої юридичної особи з
надання психіатричної допомоги для застосування до мешканців області
примусових заходів медичного характеру за рішенням суду.
За результатами розгляду прозвітувати на черговому засіданні постійної
комісії з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО і членів їх сімей.
Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

Про розгляд відповіді Департаменту
охорони здоров'я Чернівецької ОДА
вих.№01.2/1820
на
ініціативу
Чернівецької обласної ради щодо
підняття престижності роботи в
системі охорони здоров'я
Заслухавши та обговоривши інформацію Польової Світлани Петрівни заступника директора Департаменту охорони здоров'я ОДА, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА
напрацювати конкретні пропозиції та підготувати проєкти правових актів, які
можуть бути застосовані для вдосконалення нормативних документів, що
регулюють порядок функціонування комунальних медичних підприємств в
частині питань стосунків персоналу та адміністрації, нарахування заробітної
плати, соціальної захищеності, медичного персоналу з метою упередження
соціального напруження серед працівників медичної сфери, підняття
престижності роботи в системі охорони здоров’я, вирішення проблем
кадрового забезпечення галузі та створення умов ефективного використання
наявного фінансового ресурсу .
В свою чергу Чернівецька обласна рада, в межах своєї компетенції, надані
пропозиції як чіткі регламентації правових підстав щодо умов матеріального
стимулювання, мотивації та заохочення медичних працівників запропонує
керівникам для впровадження в комунальних медичних закладах.
Пропозиції просимо надати на розгляд постійної комісії
Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
результатів
конкурсного добору на зайняття
посади головного лікаря обласної
комунальної медичної установи
"Центр
медико-соціальної
експертизи"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', постановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров'я", відповідно до
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затвердженого
рішенням 15-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 16415/17, розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на
посаду головного лікаря обласної комунальної медичної установи "Центр
медико-соціальної експертизи" від 13.05.2021р., згідно якого переможцем
конкурсу визнано БІВОЛАРІУ Вікторію Миколаївну, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на зайняття посади головного лікаря обласної
комунальної медичної установи "Центр медико-соціальної експертизи"
визнано БІВОЛАРІУ Вікторію Миколаївну та внести відповідний проєкт
рішення до розгляду 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
25 травня 2021 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд результатів конкурсного
добору
на
зайняття
посади
генерального
директора
обласного
комунального
некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний
центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', постановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров'я", відповідно до
Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників
підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затвердженого
рішенням 15-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р. № 16415/17, розглянувши та обговоривши результати конкурсного добору на
посаду генерального директора обласного комунального некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф" від 19.05.2021р., згідно якого переможцем конкурсу
визнано ЄЛЕНЄВА Володимира Володимировича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на зайняття посади генерального директора обласного
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" визнано ЄЛЕНЄВА
Володимира Володимировича та внести відповідний проєкт рішення до
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

