
 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення 

  
 
  " 29 " травня 2014 року м. Чернівці 

с. Чортория 
с. Нижні Станівці 

 
Протокол № 31 

виїзного засідання постійної комісії обласної ради  
 

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мігайчук М.М.,  Мельничук В.К. 

 
Запрошені: 

Чобан Ю.І., Возний М.І.,Попович Н.Й., Харина М.Я., Кондрат О.М., 
Думанчук А.І.  

 
Порядок денний засідання: . 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Доповідач: Заступник директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Чобан Ю.І. 
 
2.  Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року. 
Доповідач:Заступник директора Департаменту фінансів ОДА Чобан Ю.І.. 
 
3. Про внесення змін до "Обласної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 
Доповідач:  Заступник начальника управління Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації Возний М.І. 
 
4. Про стан контролю за додержанням законодавства про оплату праці. 
Доповідач:  Заступник начальника управління Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації Возний М.І. 
 

5. Про стан обслуговування громадян, що перебувають у Нижньо-
Станівецькому та Чорторийському психоневрологічних будинках-інтернатах. 

Доповідач: директор Чорторийського психоневрологічного будинку-
інтернату Кондрат О.М., в.о. директора Ніжньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату Харина М.Я. 

 
6. Про стан соціального захисту населення у Кіцманському районі. 



Доповідач: Заступник начальника управління соціального захисту 
населення Кіцманської райдержадміністрації Попович Н.Й. 

 
7. Про звернення Харківської обласної ради до в.о. Президента України, 

Верховної ради України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення 
соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
 Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
праці та соціального захисту населення Віщук С.І. 

 
8. Про звернення до депутатів обласної ради громадянина Бурого Сергія 

Володимировича, мешканця м. Чернівці, вул. Руська, 275/144, учасника 
протестних акцій на Майдані у м. Києві щодо надання матеріальної допомоги 
на лікування. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничук В.К. 

 
1. Слухали: інформацію про проект рішення "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік". 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Мігайчук М.М. 

Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
2.  Слухали: інформацію про виконання обласного бюджету за перший 

квартал 2014 року. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
3. Слухали: інформацію про проект рішення про внесення змін до 

"Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
4. Слухали: інформацію про стан контролю за додержанням 

законодавства про оплату праці 
Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
- Департаменту соціального захисту населення ОДА забезпечити дієвий 

контроль за станом дотримання суб'єктами господарювання чинного 
законодавства про оплату праці. Активізувати роботу щодо вжиття заходів до 



роботодавців з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 
населення. 

 
5. Слухали: інформацію про стан обслуговування громадян, що 

перебувають у Нижньо-Станівецькому та Чорторийському психоневроло-
гічних будинках-інтернатах. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
- Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації при формуванні бюджетних запитів врахувати 
необхідність фінансового забезпечення проведення робіт з ремонту мереж 
теплопостачання та поверхового вогнезахисного оброблення дерев'яних 
конструкцій горищ. 

6. Слухали: інформацію про стан соціального захисту населення у 
Кіцманському районі. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
 
7. Слухали: інформацію про звернення Харківської обласної ради до в.о. 

Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України 
стосовно вирішення соціальних проблем громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Виступили: Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  
-    Взяти інформацію до відома. 
-  Направити звернення Харківської обласної ради до Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації щодо підготовки 
матеріалів з даного питання по Чернівецькій області для відповідного 
розгляду на черговому засіданні сесії обласної ради. 

 
8. Слухали: Інформацію про звернення до депутатів обласної ради 

громадянина Бурого Сергія Володимировича, мешканця м. Чернівці, вул. 
Руська, 275/144, учасника протестних акцій на Майдані у м. Києві щодо 
надання матеріальної допомоги на лікування. 

Виступили: Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  
-    Взяти інформацію до відома. 
-   Ознайомити депутатів обласної ради із зверненням на сесії облради. 
-  Направити звернення Бурого С.В. для розгляду до Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                           В.    Мельничук 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "29"  травня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до обласного 
 бюджету на 2014 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Чобана Ю.І.- заступника 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
внесення змін до обласного бюджету  на 2014 рік, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "29"  травня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виконання обласного бюджету 
 за перший квартал  2014 року 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Чобана Ю.І.- заступника 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
виконання  обласного бюджету  за перший квартал 2014 року, постійна 
комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    " 29 "  травня 2014 р.                      с. Нижні Станівці 
                                                                                            Кіцманського району 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до "Обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" та 
заслухавши інформацію з зазначеного питання  заступника начальника 
управління Департаменту соціального захисту населення  обласної державної 
адміністрації  Возного М.І., постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "29"  травня 2014 р.                      с. Нижні Станівці 
                                                                                            Кіцманського району 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан контролю за додержанням 
законодавства про оплату праці 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Возного М.І. - заступника 

начальника управління Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, про стан контролю за додержанням 
законодавства про оплату праці, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Департаменту соціального захисту населення ОДА забезпечити 

дієвий контроль за станом дотримання суб'єктами господарювання чинного 
законодавства про оплату праці. Активізувати роботу щодо вжиття заходів до 
роботодавців з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 
населення. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
                                                                                                                                  с. Нижні Станівці 
    "29"  травня 2014 р.                       с. Чортория 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан обслуговування громадян,  
що перебувають в Нижньо-Станівецькому 
та Чорторийському психоневрологічних 
будинках-інтернатах 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Возного М.І. - заступника 
начальника управління Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку-інтернату Кондрат О.М., в.о. директора 
Ніжньо-Станівецького психоневрологічного будинку-інтернату Харини М.Я.  
про стан облслуговування громадян, що перебувають у Нижньо-
Станівецькому та Чорторийському психоневрологічних будинках-інтернатах, 
постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації при формуванні бюджетних запитів врахувати 
необхідність фінансового забезпечення проведення робіт з ремонту мереж 
теплопостачання Нижньо-Станівецького будинку-інтернату та поверхового 
вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горищ Нижньо-
Станівецького та Чорторийського психоневрологічних будинків-інтернатів. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

Виїзне засідання 
 
    " 29 "  травня 2014 р.                      с. Нижні Станівці   
                                                                                            Кіцманського району 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан соціального захисту 
населення у Кіцманському районі 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Возного М.І. - заступника 

начальника управління Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації та заступника начальника управління 
соціального захисту населення Кіцманської РДА Попович Н.Й. про стан 
соціального захисту населення у Кіцманському районі, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації провести навчання з працівниками управління праці та 
соціального захисту населення щодо покращення організації роботи 
спеціалістів за принципом "єдина заява" та активізувати роботу "мобільного 
соціального офісу". 
 

 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "___"  травня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення Харківської обласної 
ради до в.о. Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України стосовно вирішення 
соціальних проблем громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Віщук С.І. - заступника голови 
постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального захисту 
населення, про звернення Харківської обласної ради до в.о. Президента 
України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України стосовно 
вирішення соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Направити звернення Харківської обласної ради до Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації щодо підготовки 
матеріалів з даного питання по Чернівецькій області для відповідного 
розгляду на черговому засіданні сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
Виїзне засідання 

 
 
    " 29 "  травня 2014 р.                      с. Чортория 
                                                                                             Кіцманського району          

В И С Н О В О К 
       
Про звернення до депутатів обласної ради 
Бурого С.В., учасника протестних акцій 
на Майдані у м. Києві, щодо надання  
матеріальної допомоги на лікування 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Мельничука В.М. - голови 

постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального захисту 
населення про звернення до депутатів обласної ради громадянина Бурого 
Сергія Володимировича, мешканця м. Чернівці, вул. Руська, 275/144, 
учасника протестних акцій на Майдані у м. Києві щодо надання матеріальної 
допомоги на лікування, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.      Взяти інформацію до відома. 
2. Оприлюднити звернення Бурого С.В. серед депутатів на сесії 

обласної ради. 
3. Направити звернення Бурого С.В. для розгляду до Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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