УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

ПРОТОКОЛ №7

засідання постійної комісії
29 червня 2021 року

м. Чернівці

Присутні: Шкробанець І.Д., Маковійчук І.О., Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Каланча
А.В., Левицька А.П., Єленєв В.В., Федорук О.С., Кобевко О.П.
Відсутні: Цинтар Т.П., Домбровський Д.М.
Запрошені: Городецький Віктор Матвійович - куратор постійної комісії.
Кіндрат Володимир Романович - заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації;
Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА;
Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію «Садгора»;
Гнатюк Володимир Ілліч – голова комісії з ліквідації, в.о. головного лікаря
обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ»;
Хомко Лариса Петрівна - голова ГО «Медичний координаційний центр допомоги
військовим»;
Попадюк Андрій Миколайович – генеральний директор ОКНП «Чернівецький
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік».
Доповідач:Кіндрат Володимир Романович - заступник директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на
2020-2022 роки».
Доповідач:Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.
3. Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування КНП «Чернівецький
обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради» в комунальне
некомерційне підприємство «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний

центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» та внесення змін до його
статуту.
Доповідач: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.
4. Про розгляд 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 Чернівецької області».
Доповідач:Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення
36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про ліквідацію
обласного комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та розгляд колективного звернення
робочої групи дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора» щодо
створення на базі ОКНП «ОДПТС «Садгора» обласної комунальної установи
«Чернівецький обласний центр лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку
дітей».
Доповідач:Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я;
Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію «Садгора».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 36-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія» та звернення
обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» від 12.05.2021
№48/02-02 щодо передачі нерухомого та рухомого майна на баланс відповідного
закладу з метою завершення процедури ліквідації санаторію.
Доповідач:Гнатюк Володимир Ілліч – голова комісії з ліквідації, в.о. головного
лікаря обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ».
7. Про розгляд звернення голови ГО «Медичний координаційний центр
допомоги
військовим»
Лариси
Хомко
щодо
створення
на
базі
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» нового закладу відновного
лікування воїнів АТО/ООС, обласної комунальної установи санаторій «Модрина».
Доповідач:Хомко Лариса Петрівна - голова ГО «Медичний координаційний центр
допомоги військовим».
8. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо виділення додаткового фінансування закладу на
2021 рік.
Доповідач:Попадюк Андрій Миколайович – генеральний директор ОКНП
«Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер».
9. Про розгляд рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №6/43 від
27.05.2021 «Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра соціальної політики
України щодо вжиття належних заходів з метою повної реалізації гарантованих
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» пільг для осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Доповідач:Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.

10. Про розгляд рішення Вижницької районної ради VIII скликання №15807/21 від 27.05.2021 «Про розгляд звернення депутатів Вижницької районної ради
до Кабінету Міністрів України, Народного депутата України Максима
ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької
обласної ради стосовно скасування Постанови Кабінету Міністрів України №277
від 29.03.2021 року «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки
пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання у межах України».
Доповідач:Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.
11. Про розгляд пропозиції генерального директора ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» Анжели Левицької щодо створення робочої групи з
метою вивчення питання можливості об’єднання ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична лікарня» з ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»
в єдиний медичний заклад.
Доповідач:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
12. Про розгляд звернень працівників, пацієнтів та родичів пацієнтів ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Доповідач:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
13. Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою вул.
І.Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання автомобіля для
здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату податку на землю.
Доповідач:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
14. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради VIIІ скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо належного пенсійного забезпечення, збереження соціальних пільг та
гарантій пенсіонерам та ветеранам силових відомств України».
Доповідач:Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.
1. Слухали: інформацію про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік.
Виступили:Кіндрат Володимир Романович - заступник директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
2. Слухали: інформацію про виконання Регіональної програми розвитку та
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки.
Виступили: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: «за»-8, «утримались»-1 (О.Кобевко), «проти»-0.
3. Слухали: інформацію про перейменування КНП «Чернівецький обласний
центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради» в комунальне
некомерційне підприємство «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» та внесення змін до його
статуту.
Виступили: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.

Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
4. Слухали: інформацію 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 Чернівецької області.
Виступили: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
5. Слухали: інформацію про внесення змін та доповнень до рішення 36-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про ліквідацію обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Садгора» та розгляд колективного звернення
робочої групи дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора» щодо
створення на базі ОКНП «ОДПТС «Садгора» обласної комунальної установи
«Чернівецький обласний центр лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку
дітей».
Виступили: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я;
Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію «Садгора».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
6. Слухали: інформацію про внесення змін до рішення 36-ї сесії обласної
ради
VII
скликання
від
04.02.2020
№12-36/20
«Про
ліквідацію
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія» та звернення
обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» від 12.05.2021
№48/02-02 щодо передачі нерухомого та рухомого майна на баланс відповідного
закладу з метою завершення процедури ліквідації санаторію.
Виступили: Гнатюк Володимир Ілліч – голова комісії з ліквідації, в.о. головного
лікаря обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
7. Слухали: інформацію про створення на базі протитуберкульозного
санаторію «Красноїльськ» нового закладу відновного лікування воїнів АТО/ООС,
обласної комунальної установи санаторій «Модрина».
Виступили:Хомко Лариса Петрівна - голова ГО «Медичний координаційний центр
допомоги військовим».
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
8. Слухали: інформацію про виділення додаткового фінансування ОКНП
«Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» на 2021 рік.
Виступили: Попадюк Андрій Миколайович – генеральний директор ОКНП
«Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно

9. Слухали: інформацію про рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №6/43 від 27.05.2021 «Про звернення депутатів Волинської обласної
ради до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра
соціальної політики України щодо вжиття належних заходів з метою повної
реалізації гарантованих Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пільг для осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
10. Слухали: інформацію про рішення Вижницької районної ради VIII
скликання №158-07/21 від 27.05.2021 «Про розгляд звернення депутатів
Вижницької районної ради до Кабінету Міністрів України, Народного депутата
України Максима ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної державної адміністрації,
Чернівецької обласної ради стосовно скасування Постанови Кабінету Міністрів
України №277 від 29.03.2021 року «Про додаткові заходи щодо організації виплати
і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання у межах
України».
Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
11. Слухали: інформацію про створення робочої групи з метою вивчення
питання можливості об’єднання ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична
лікарня» з ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» в єдиний
медичний заклад.
Виступили:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
12. Слухали: інформацію про звернення працівників, пацієнтів та родичів
пацієнтів ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Виступили:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
13.
Слухали: інформацію про виділення додаткових коштів ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня» на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою вул.
І.Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання автомобіля для
здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату податку на землю.
Виступили:Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одноголосно.
14. Слухали: інформацію про звернення депутатів Чернівецької обласної
ради VIIІ скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

щодо належного пенсійного забезпечення, збереження соціальних пільг та гарантій
пенсіонерам та ветеранам силових відомств України.
Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.
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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Володимира Кіндрата
про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021р., постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
.
1.Взяти до відома інформацію заступника директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації Володимира Кіндрата про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік.
2.Рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету
Чернівецької області на 2021 рік» до розгляду на сесії обласної ради за умови
забезпечення недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати в обласних
комунальних закладах охорони здоров’я, зокрема обласному комунальному
некомерційному підприємству «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер».

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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
хід
виконання
Регіональної
програми розвитку та підтримки
обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про виконання
Регіональної програми розвитку та підтримки обласних комунальних закладів
охорони здоров’я на 2020-2022 роки та враховуючи висновок постійної комісії з
питань бюджету №23/5 від24 червня 2021р., постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про виконання Регіональної програми
розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на
2020-2022 роки взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та рекомендувати його
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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування КНП
«Чернівецький обласний центр громадського здоров’я
Чернівецької обласної ради» в комунальне некомерційне
підприємство «Чернівецький обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики Чернівецької
обласної ради» та внесення змін до його статуту
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про перейменування
КНП «Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної
ради» в комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної
ради» та внесення змін до його статуту, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Погодити проєкт рішення «Про перейменування КНП «Чернівецький
обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради» в комунальне
некомерційне підприємство «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» та внесення змін до його
статуту» по суті.
2.Рекомендувати внести зміни до пункту 1 проєкту рішення для розгляду на
сесії обласної ради та викласти його в наступній редакції: 1.«Перейменувати
комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний центр
громадського здоров’я Чернівецької обласної ради» в комунальне некомерційне
підприємство «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики Чернівецької обласної ради» (ЄДРПОУ 43532511, місцезнаходження:
Головна,245, м. Чернівці, Чернівецька область, 58018) та призначити виконуючою
обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Чернівецький
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької
обласної ради» Леонець Світлану Іванівну до проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади директора.
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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд 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 Чернівецької області
Розглянувши та обговоривши проєкт 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
Чернівецької області», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Погодити 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 Чернівецької області, затвердженого
рішенням 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04 лютого 2020р. №7-36/20.
2.Рекомендувати проєкт 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 Чернівецької області»,
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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення
36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про
ліквідацію
обласного
комунального
некомерційного
підприємства
«Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» та ОКМУ
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» та розгляд
колективного звернення робочої групи дитячого протитуберкульозного
санаторію «Садгора» щодо створення на базі ОКНП «ОДПТС «Садгора»
обласної комунальної установи «Чернівецький обласний центр лікування,
реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про внесення змін та
доповнень до рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020
№ 13-36/20 «Про ліквідацію обласного комунального некомерційного
підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» та
ОКМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»,
заслухавши інформацію Чобан Тетяни Миколаївни - представника робочої групи
дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Взяти до відома проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до
рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 № 13-36/20 «Про
ліквідацію обласного комунального некомерційного підприємства «Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора» та ОКМУ «Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Садгора».
2.Відправити на доопрацювання зазначений проєкт рішення з урахуванням
Розпорядження Кабінету Міністрів України №524-р від 26.05.2021 «Про
схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку
дітей на період до 2025 року» та колективного звернення робочої групи дитячого
протитуберкульозного санаторію «Садгора» щодо створення на базі ОКНП
«ОДПТС «Садгора» обласної комунальної установи «Чернівецький обласний
центр лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку 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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про внесення
змін до рішення 36-ї сесії обласної ради VII
скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про
ліквідацію протитуберкульозного санаторію
«Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія» та
звернення обласного протитуберкульозного
санаторію «Красноїльськ» від 12.05.2021
№48/02-02 щодо передачі нерухомого та
рухомого майна на баланс відповідного
закладу з метою завершення процедури
ліквідації санаторію
Розглянувши проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 36-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію
протитуберкульозного
санаторію
«Красноїльськ»
СТМО
«Фтизіатрія»,
заслухавши та обговоривши інформацію Володимира Гнатюка – в.о. головного
лікаря обласного протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ», голови комісії
з ліквідації щодо передачі нерухомого та рухомого майна на баланс відповідного
закладу з метою завершення процедури ліквідації санаторію, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Взяти до відома проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 36-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію
протитуберкульозного санаторію «Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія».
2.Рекомендувати залишити рішення 36-ї сесії обласної ради VII скликання
від 04.02.2020 №12-36/20 «Про ліквідацію протитуберкульозного санаторію
«Красноїльськ» СТМО «Фтизіатрія» у діючій редакції, без змін.
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
29 червня 2021р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

м. Чернівці

Про розгляд звернення голови ГО
«Медичний
координаційний
центр
допомоги військовим» Лариси Хомко щодо
створення на базі протитуберкульозного
санаторію «Красноїльськ» нового закладу
відновного лікування воїнів АТО/ООС,
обласної комунальної установи санаторій
«Модрина»
Заслухавши та обговоривши інформацію Хомко Лариси Петрівни голови
ГО
«Медичний
координаційний
центр
допомоги
військовим», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Підримати доцільність створення установи відновного лікування з
метою розв’язання на теренах області проблеми психологічної та медичної
реабілітації учасників бойових дій.
2.Рекомендувати обласній державній адміністрації вивчити шляхи
створення, фінансування та функціонування на базі протитуберкульозного
санаторію «Красноїльськ» зазначеної установи.
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.

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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП
«Чернівецький обласний лікарськофізкультурний диспансер» щодо
виділення додаткового фінансування
закладу на 2021 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Попадюка Андрія Миколайовича –
генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства
«Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» щодо необхідності
виділення додаткового фінансування закладу на 2021 рік в сумі 2 788 000 гривень,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію взяти до відома.
2.Враховуючи фінансово-економічний стан ОКНП «Чернівецький обласний
лікарсько-фізкультурний диспансер» звернутись до обласної державної
адміністрації щодо недопущення заборгованості по заробітній платі працівників
зазначеного підприємства та вивчення можливостей і перспектив подальшого
функціонування підприємства в співпраці із Національною службою здоров'я
України.
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 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
29 червня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення Волинської обласної ради 8-го скликання №6/43 від
27.05.2021 «Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра
соціальної політики України щодо вжиття належних заходів з метою
повної реалізації гарантованих Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» пільг для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Волинської
обласної ради до Голови Верховної Ради України, Прем’єрміністра України та Міністра соціальної політики України
щодо вжиття належних заходів з метою повної реалізації
гарантованих Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи» пільг для осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати рішення Волинської обласної ради 8-го
скликання №6/43 від 27.05.2021 «Про звернення депутатів
Волинської обласної ради до Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України та Міністра соціальної політики
України щодо вжиття належних заходів з метою повної
реалізації гарантованих Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» пільг для осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 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
29 червня 2021р.

м. Чернівці

Про розгляд рішення Вижницької районної ради VIII скликання
№158-07/21 від 27.05.2021 «Про розгляд звернення депутатів Вижницької
районної ради до Кабінету Міністрів України, Народного депутата
України Максима ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної державної
адміністрації, Чернівецької обласної ради стосовно скасування Постанови
Кабінету Міністрів України №277 від 29.03.2021 року «Про додаткові
заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги
за місцем фактичного проживання у межах України»
Розглянувши
та
обговоривши
звернення
депутатів
Вижницької районної ради до Кабінету Міністрів України,
Народного
депутата
України
Максима
ЗАРЕМСЬКОГО,
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації,
Чернівецької обласної ради стосовно скасування Постанови
Кабінету Міністрів України №277 від 29.03.2021 року «Про
додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та
грошової допомоги за місцем фактичного проживання у межах
України», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Звернення депутатів Вижницької районної ради до Кабінету
Міністрів України, Народного депутата України Максима
ЗАРЕМСЬКОГО,
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації, Чернівецької обласної ради стосовно скасування
Постанови Кабінету Міністрів України №277 від 29.03.2021
року «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки
пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання у
межах України» підтримати 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
29 червня 2021р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд пропозиції генерального
директора ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична
лікарня»
Анжели
Левицької щодо створення робочої групи
з метою вивчення питання можливості
об’єднання ОКНП «Чернівецька обласна
психіатрична
лікарня»
з
ОКНП
«Чернівецький обласний наркологічний
диспансер» в єдиний медичний заклад
Заслухавши інформацію генерального директора ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» Анжели Левицької щодо створення робочої
групи з метою вивчення питання можливості об’єднання ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня» з ОКНП «Чернівецький обласний
наркологічний диспансер» в єдиний медичний заклад, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Пропозицію взяти до відома та підтримати по суті.
2.Звернутися до голови Чернівецької обласної державної адміністрації з
проханням створити робочу групу, до складу якої залучити фахівців
Департаменту охорони здоров'я ОДА та депутатів Чернівецької обласної ради
(за згодою) з метою вивчення питання можливості об’єднання ОКНП
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня» з ОКНП «Чернівецький обласний
наркологічний диспансер» в єдиний медичний заклад. В разі позитивного
висновку робочої групи - підготувати 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
29 червня 2021 р.

м. Чернівці

Про розгляд звернень працівників,
пацієнтів та родичів пацієнтів
ОКНП
«Чернівецька
обласна
психіатрична лікарня»

Заслухавши інформацію Левицької Анжели Петрівни – генерального
директора ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» та обговоривши
звернення працівників, пацієнтів та родичів пацієнтів ОКНП «Чернівецька
обласна психіатрична лікарня», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію взяти до відома.
2.Звернутись до Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації з проханням розглянути звернення по суті. За результатами розгляду
поінформувати в встановлений 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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд звернення ОКНП «Чернівецька
обласна
психіатрична
лікарня»
щодо
виділення додаткових коштів на покриття
заборгованості по заробітній платі, утримання
персоналу охорони по підрозділу за адресою
вул. І.Підкови, 11 м.Чернівці, виплату
пільгових пенсій, придбання автомобіля для
здійснення виїздів мультидисциплінарної
команди та на оплату податку на землю
Заслухавши інформацію Левицької Анжели Петрівни – генерального
директора ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» щодо виділення
додаткових коштів на покриття заборгованості по заробітній платі, утримання
персоналу охорони по підрозділу за адресою вул. І.Підкови, 11 м.Чернівці,
виплату пільгових пенсій, придбання автомобіля для здійснення виїздів
мультидисциплінарної команди та на оплату податку на землю, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету №17/5 від 24.06.2021р.,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Підтримати рекомендації постійної комісії з питань бюджету №17/5 від
24.06.2021 року щодо виділення додаткових коштів на покриття заборгованості по
заробітній платі, утримання персоналу охорони по підрозділу за адресою вул.
І.Підкови, 11 м.Чернівці, виплату пільгових пенсій, придбання автомобіля для
здійснення виїздів мультидисциплінарної команди та на оплату податку на землю.

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
29 червня 2021 р.

ВИСНОВОК

м. Чернівці

Про розгляд проєкту рішення «Про
звернення депутатів Чернівецької обласної
ради VIIІ скликання до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України
щодо належного пенсійного забезпечення,
збереження соціальних пільг та гарантій
пенсіонерам та ветеранам силових відомств
України»
Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради VIIІ скликання до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо належного пенсійного забезпечення,
збереження соціальних пільг та гарантій пенсіонерам та ветеранам силових
відомств України», враховуючи висновок постійної комісії з питань місцевого
самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень,
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності
№9 від 17.06.2021р., постійна комісія
ВИРІШИЛА:
Взяти до відома висновок постійної комісії з питань місцевого
самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень,
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності
№9 від 17.06.2021 року та рекомендувати проєкт рішення до розгляду на сесії
обласної ради.

Голова постійної комісії

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ

